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 מטרת הקורס. 1
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע ומושגים בסיסיים להבנת המינהל הציבורי על מרכיביו ומאפייניו 

; המינהל הציבורי והמינהל הפרטי:  הבאותאת הסוגיות, בין היתר, במסגרת הקורס נדון וננתח. השונים
; ביורוקרטיה מהי; תהליכים ומאפיינים,  מבנה-ארגונים ; התפתחות המחשבה המינהלית; מינהל ופוליטיקה
 .ביקורת במינהל הציבורי, רגולציה; תהליכי תקצוב; הפרטה ;קבלת החלטות

 מבנה . 2
 .  ציבורי בישראל    הרצאות פרונטליות תוך שימת דגש על הבנת המינהל ה

 דרישות . 3
 .נוכחות והשתתפות פעילה. א
 :בחינת סיכום הכוללת. ב

 )65%(הרצאות 
 )35%(ביבליוגרפיה 

 
 ספרות יסוד. א.4

 .האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. יסודות המינהל הציבורי). 1997(, נאור. וא. ד, דרי •
 ) 321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי

 
 .אביב-אוניברסיטת תל: אביב-תל. מחשבה מינהלית בת זמננו). 1990. (ח, גזיאל •

 )129910(מח .שמור מדעי המדינה לפי גזי
  

 .אוניברסיטת חיפה: חיפה,),.מהדורה שניה. ( מאפיינים מבנים תהליכים-ארגונים ). 1997. (י, סמואל •
 )326364(אר .שמור סוציולוגיה לפי סמו

 
ית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים נתמכים מתקציב מקצוע-דין וחשבון הוועדה הציבורית •

 .דפוס הממשלה: ירושלים). 1989. ('ב-'כרכים א, )דוח ועדת קוברסקי(המדינה 
 )112199(די .שמור מדעי המדינה לפי ישר

  
• Shafritz, J.M. and A.C. Hyde, (1997). Classics of Public Administration. Fort Worth, 

Philadelphia, et: Harcourt Brace College. 
 )CLA) 392610שמור מדעי המדינה לפי  

 ביבליוגרפיה חובה. ב.4
 כללי

מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים נתמכים מתקציב -דין וחשבון הוועדה הציבורית •
 ,דפוס הממשלה: ירושלים). 1989. ('ב-'כרכים א, )דוח ועדת קוברסקי(המדינה 
 .120-115, 78-74, 63-56, 45-26, 12-5: 'עמ, 'כרך א
  .106-103, 96-77: ' עמ', כרך ב

 )CLA) 392610שמור מדעי המדינה לפי  
 

: ירושלים, 'ב53ח שנתי "דו, "הליכים וניסיונות להטמעת רפורמה בשירות המדינה). "2003(מבקר המדינה  •
 .110-97' עמ, דפוס הממשלה

 ) 112199(די .שמור מדעי המדינה לפי ישר
 

 מינהל ציבורי ומינהל פרטי

• Murray, M.A. (1975). “Comparing Public and Private Management – an Exploratory Essay”. 
Public Administration Review, vol. 35, pp. 364-371. 
Journal 

 מינהל ופוליטיקה
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• Wilson, W. (1997).  ”The Study of Administration”. In: Shafritz, J.M. and A.C. Hyde, 
Classics of Public Administration. Fort Worth, Philadelphia, et: Harcourt Brace College, pp.13-
26. 

 )CLA)  392610שמור מדעי המדינה לפי 
 

, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל.  לקראת דגם ארגוני חדש-יסודות המינהל הציבורי ). 1997. (ד, דרי •
  .182-174' עמ

 ) 321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי
 
המכון הישראלי : אביב-תל. בין ממלכתיות לתנועתיות: מינויים פוליטיים בישראל). 1993. (ד, דרי •

  .לדמוקרטיה
 )  214083(מנ .שמור מדעי המדינה לפי דרי

 
 התפתחות המחשבה המינהלית

  .102-89, 31-25' עמ, אביב-אוניברסיטת תל: אביב-תל. מחשבה מינהלית בת זמננו). 1990. (ח, גזיאל •
 )129910(מח .שמור מדעי המדינה לפי  גזי

 

: מדיניות ומינהל, עורכת, דרור-אלבוים. בתוך ר". ארגונים וגישת המערכות). "1987. (קאהן, ור. ד, כץ •
  .38-25' עמ, מאגנס:  ירושלים.תאוריה ויישומים לחינוך
 )57420(ומ .שמור סוציולוגיה לפי מדי

   
• Weber, M. (1997). “Bureaucracy”. In: Shafritz, J.M. and A.C. Hyde, Classics of Public 

Administration. Fort Worth, Philadelphia, et: Harcourt Brace College, pp.37-43.  
 ) CLA)  392610שמור מדעי המדינה לפי 

 
, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל.  לקראת דגם ארגוני חדש-יסודות המינהל הציבורי ). 1997. (ד, ידר •
 .132-118' עמ

 )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי  דרי
 

 ארגונים

, אוניברסיטת חיפה: חיפה, ),.מהדורה שניה. ( מאפיינים מבנים תהליכים-ארגונים ). 1997. (י, סמואל •
 .11 -ו, 6, 5, 4, 2, 1פרקים 

 )326364(אר .שמור סוציולוגיה לפי סמו
 

 קבלת החלטות

-213. 'עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל.  קבלת החלטות-יסודות המינהל הציבורי ). 1997. (ד, דרי •
162. 

 )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי  דרי
 

 תקצוב ציבורי

• Wildavsky, A. The Politics of The Budgeatry Process. (Fourth Edition.,), Boston: Little, 
Brown and Company, pp. 1-5.  
352.40973 WIL (24870) (1984) 
 

, 207-184' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל.  תקצוב ציבורי-יסודות המינהל הציבורי ). 1997. (ד, דרי •
227-217. 

 )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי  דרי
 

 הפרטה

 .5, 4, 1פרקים , הוצאת פקר: אביב-תל. הפרטה). 1997. (י, כץ •
 )367724(הפר .שמור מדעי המדינה לפי כץ
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 רגולציה

-82, 41-5' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים.  הרשות המפקחת-רגולציה ). 2003. (א, גנץ-ארבל •
66. 

 5-41לעמודים ) 568743  (9347תדפיס 
  66-82ים לעמוד) 568749 (9374תדפיס 

 
 הפיקוח על המינהל הציבורי

ביקורת המדינה , עורך, פרידברג. א: בתוך". מאפייני הביקורת הציבורית בישראל). "1999. (א, פרידברג •
   .102-88' עמ, אקדמון: ירושלים. בישראל

 )447691(המ .שמור מדעי המדינה לפי  בקר
 

. א: בתוך". ר השירות הממשלתי בישראלביקורת המדינה וחשיבותה לשיפו). "1999. (א, פרידברג •
 .567-543' עמ, אקדמון: ירושלים. ביקורת המדינה בישראל, עורך, פרידברג

) 447691(המ .שמור מדעי המדינה לפי  בקר  
 
 בהצלחה


