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 שרק-דניאלה שנקרר "ד
 

 תיאור הקורס
. ארגוניים ופוליטיים הקשורים בניהול הציבורי, החברה הישראלית נפגעת קשות מכשלים אסטרטגיים

מהלך הקורס יידונו ב. ליקויים בניהול הציבורי ה לתיקוןכליםהקורס יעסוק בלימוד וניתוח כשלים אלו וב
, התקצוב הציבורי, הפוליטיזציה של המנהל הציבורי, הרציונאל לפעילות המנהל הציבורי: הסוגיות הבאות

סכסוכי עבודה במגזר , הנעת עובדים בשירות הציבורי ותגמול, ות הארגונית בארגונים הציבורייםהתרב
, רפורמות אסטרטגיות, ביקורת המדינה על המנהל הציבורי, יות הציבוריתכשלי ביצוע של המדינ, הציבורי

 . המנהל הציבורי החדש
 

 דרישות הקורס
 קריאת החומר הביבליוגראפי 
 השתתפות חובה בשיעורים

            )100%(מסכם אמריקאי מבחן 
 

 רשימת הקריאה
 
  הרציונאל לפעילות המנהל הציבורי .1

Cambridge, ing Public Value, Strategic Management in Government, Creat). 2001. (H.Moore, M
Mass.,: Harvard University Press. Ch. 2. 

 )MOO ) 395855שמור מדעי המדינה לפי 
 

 . 'פרק ד. כיוונים: א"ת, פרקים במדיניות ציבורית, להחליט ולבצע). 1986. (ג,דורון 
 )47280(לה .שמור מדעי המדינה לפידור

 
 הפוליטיזציה של המנהל הציבורי .2

המכון הישראלי : ירושלים. משילות והרשות המבצעת בישראל). 2002. (ר, אמיר. ד, נחמיאס. א, אריאן
 . 4פרק . לדמוקרטיה

 )537445(מש .ארי שמור מדעי המדינה לפי
 

 . מאוחדהמכון הישראלי לדמוקרטיה והקיבוץ ה: א"ת, מינויים פוליטיים בישראל). 1993(, ד, דרי
 )214083(מנ .דרי שמור מדעי המדינה לפי

 
 התקצוב הציבורי .3

 .1פרק . הקיבות המאוחד: א"ת, כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה). 1994. (ע, שרון. ד, דרי
 )253231(דרי כל  שמור מדעי המדינה לפי

 
 התרבות הארגונית בארגונים הציבוריים .4

.6,5. Chs. Longman: Y., NcracyreauThe Politics of Bu). 2001. (G.Peters, B 
 )1113830 (10716 תדפיס – 5פרק 
 )1113831 (10717 תדפיס – 6פרק 

 הנעת עובדים בשירות הציבורי ותגמול .5
שיעור העובדים המאורגנים בארגוני עובדים ושיעור ). "2004. (י, ספורטא, ג, מונדלק. י, הברפלד. י, כהן

 .15' עמ. כרך י. דיונון: א"ת, חברה ומשפט, דהעבו, "הכיסוי של הסכמים קיבוציים
 ) 132423(כתב עת : בספריה לכלכלה 
 
 סכסוכי עבודה במגזר הציבורי .6
 . 1פרק . המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים, יחסי עבודה בעידן של תמורות). 2004. (ג, מונדלק 

 )601817 (63)  54נייר עמדה :  (בספריה למשפטים
 

-159' עמ'  בהמשפט, "שביתות פוליטיות ושינוי יסודי במבנה הכלכלי של מקום העבודה). "1995. (פ, רדאי
175. 

 )1113174 (10711תדפיס 
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 .609-624' עמ, יא עיוני משפט, "ה הפוליטיתתהשבי). "1987. (ר, בן ישראל

 )1113175 (10712תדפיס 
 
 כשלי ביצוע של המדיניות הציבורית .7

 .'פרק ו. כיוונים: א"ת, פרקים במדיניות ציבורית, להחליט ולבצע). 1986. (ג,דורון 
 )47280(לה .שמור מדעי המדינה לפי דור

 
, )עורכים. (ד, נחמיאס. א, רייכמן, "הצעה לשיפור המערכת ולקידומה: מערכת החינוך). "2006. (ש, שושני

 .325-352' עמ. המרכז הבינתחומי: הרצליה, מחשבות חדשות, מדינת ישראל
 ) 1106757(יש .שמור מדעי המדינה לפי מדי

 
 ביקורת המדינה על המנהל הציבורי .8

, )עורכים. (א, כפיר. י, ראובני, "ביקורת המדינה במערכת המנהל הציבורי בישראל). "1998. (א, פרידברג
 .253-219' עמ. ריקובר'צ: א" ת ,2000- לקראת שנות ה,המנהל הציבורי בישראל

 )391850(הצ .דינה לפי מנהשמור מדעי המ
 
 רפורמות אסטרטגיות .9

, )עורכים. (ד, נחמיאס. א, רייכמן, "המלצות לרפורמה: הסקטור הממשלתי בישראל). "2006. (מ, מאור
 . 181-200. המרכז הבינתחומי: הרצליה, מחשבות חדשות, ישראל מדינת

 )1106757(יש .שמור מדעי המדינה לפי מדי
 

: ירושלים, לקראת רפורמה מבנית במגזר הציבורי בישראל). 1997. (א, יראוני. מ, ןקרמזי-דנון. ד, נחמיאס
 .המכון הישראלי לדמוקרטיה
 )363524(לק .שמור מדעי המדינה לפי נחמ

 
 המנהל הציבורי החדש .10

, רייכמן, "ניתוח השוואתי: ממשל מקוון בדמוקרטיות מערביות). "2006. (ט. ג, שטיינהר. ד, נחמיאס. א, מינץ
 .201-231' מ ע.המרכז הבינתחומי: הרצליה, מחשבות חדשות, מדינת ישראל, )עורכים. (ד, נחמיאס. א

 )1106757(יש .שמור מדעי המדינה לפי מדי
 

מכון ירושלים : א"ת, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמינהל בישראל! לא אדוני הנציב). 2003. (י, גלנור
 .499-530' עמ. לחקר ישראל
 )558035(לא .נור-י המדינה לפי גלשמור מדע

 
 
 
  
 


