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 מטרת הקורס

במהלך . להקנות רקע ומושגי יסוד בתורת המינהל הציבורי  והבנת תהליכי קביעת המדיניות הציבורית
יסודות , התפתחות המחשבה המינהלית על פי הגישות והאסכולות השונות:  הקורס יידונו הסוגיות הבאות

תהליכי ,  ה למינהליחסי הגומלין שבין הפוליטיק, תהליכים ארגוניים, ומאפיינים של האירגון הבירוקרטי
 .ביקורת המדינה  ורפורמות מינהליות, קבלת החלטות

 
 דרישות  הקורס

 .נוכחות חובה בהרצאות .א
 .קריאת החומר הביבליוגרפי על פי הנחיות המרצה .ב
המבחן במתכונת רב ברירתי . מבחן מסכם הכולל את כל חומר ההרצאות ואת החומר הביבליוגרפי .ג

 .ן מהציו100%ומשקלו ") אמריקאי("
 

 נושאי הקורס
 
 : מהותם של ארגונים. א
 
 מבנים אירגוניים .1
 שאלת הריכוז והביזור באירגונים .2
 עוצמה ומנהיגות, סמכות .3
 פיקוח וביקורת, תיאום .4
 
 : תהליכים באירגון .ב
 
 תהליכי קבלת החלטות .1
 תיאום ובקרה, תקשורת .2
 תיכנון ותקצוב .3
 חידושים ושינויים באירגון .4
 
 גישות ואסכולות, מחשבה המינהליתהתפתחות ה: מהות המינהל. ג

  
 המינהל הציבורי והמינהל הפרטי העיסקי .1
 גישות ואסכולות: התפתחות המחשבה המינהלית .2
 המודל הבירוקרטי .3
 פוליטיקה ומינהל .4
 
 מדיניות ציבורית .ד

 
 תהליכי קביעת מדיניות .1
 ביצוע מדיניות ציבורית .2
 התקצוב הציבורי וביקורת תקציב .3
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 תהליכי הפרטה במשק הציבורי .4
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