
 114/מבוא למינהל ומדיניות ציבורית/איתן, כהן

 1

  אוניברסיטת בר אילן
  המכון לשלטון מקומי

  
  27  -   114  - 01:  מספר הקורס. ניות ציבוריתימבוא למנהל ומד: שם הקורס

  א. ב–) ש" ש2( שנתי -קורס חובה 
  ז"תשס' ב + 'סמסטר א

  050-5304643: טלפון מר איתן כהן: שם המרצה
  

  :מטרת הקורסתיאור ו
ל המינהל שיושם דגש על ניתוח תיאורטי והשוואתי . י סוגיותפונים לההרצאות יובאו באופן  פרונטאלי עם די

  . הציבורי בעולם המערבי ובישראל
  :דרישות הקורס

  . השתתפות פעילה בדיונים  .א
  : בחינה שתכלול שני חלקים  .ב

  ). 60%( שאלות מחומר ההרצאות :חלק ראשון
  ). 40%( שאלות מהחומר הביבליוגרפי :חלק שני

  
  :הנושאים ורשימת קריא

  
  : 'סמסטר א

  
  מבוא ומסגרת תיאורטית

  .9-47' עמ. 1996, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב) 2יחידה  (יסודות המנהל הציבורי , דוד דרי
  ) 321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי

  
 ).ביבליוגרפית חובה .   (1993הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב, מינויים פוליטיים בישראל, דרי דוד 
  )  214083(מנ .ור מדעי המדינה לפי דרישמ

  
Willson Woodrow, "The Study of Administration", in Classics of Public Administration 
,Shafritz Jay M. and Hyde Albert C. (ed), Harcourt Brace College,1997, pp.14-27.      

  )  CLA) 392610שמור מדעי המדינה לפי 
  

  .125-145' עמ. 1996, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב) 1יחידה  (סודות המנהל הציבורי י, דרי דוד
  ) 321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי

  
 זרמים וגישות בתיאוריה המנהלית 

-192 , 113-120 , 94-99 , 63-69 , 41-48, 33-25: ' עמ, 1990   תל אביב–מחשבה מנהלית בת זמננו , חיים גזיאל
194.   

  )  129910(מח .שמור מדעי המדינה לפי גזי
  

ביבליוגרפית . (110.-91'  עמ1998, ריקובר'תל אביב הוצאת צ,  הלכה ומעשה–ניהול ארגונים , אהרון כפיר 
 ).חובה

  )379621(נה .שמור מדעי המדינה לפי כפי
 

Jan Erik. Lane ,The Public Sector, Concepts, Models and Approaches London: sage Publication, 
2000 pp. 49-71. )ביבליוגרפית חובה (  

    )1116940 (11005וגם תדפיס  )LAN 447894שמור מדעי המדינה לפי 
  

  קבלת החלטות וקביעת מדיניות
  .146-219' עמ. 1996, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב) 2יחידה  (יסודות המינהל הציבורי , דוד דרי

  ) 321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי
  

תיאוריות ויישומים : מדיניות ומינהל, "קביעת מדיניות כהימור עמום: הימורי מדיניות", יחזקאל דרור 
  ).ביבליוגרפית חובה. (185-216' עמ. מאגנס,  ירושלים,ז" תשמ,בעריכת רחל אלבוים דור, בחינוך

  )1116945 (11006וגם תדפיס  )57420(ומ .שמור סוציולוגיה לפי מדי
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, מאמרים בפילוסופיה של המוסר והחברה: מוסר והשכל, "החובה לראות את הנולד", גולדמן  אליעזר
  .97-102' עמ. 1987, יחדיו, א"ת, בעריכת אסא כשר

  )  30488(וה .שמור מדעי המדינה לפי מוס
  

Sharkansky I. And Y. Zalmanovitch, " Improvement in Public Administration and Policy 
Making in Israel", Public Administration Review, Vol. 60 (4), 1999, pp. 321-329. 
Journal + EJournal 

  
   .133-187' עמ. 1986, כיוונים, א"ת, להחליט ולבצע, גדעון דורון

  ) 47280(לה .שמור מדעי המדינה לפי דור
  

  : 'סמסטר ב
  

  תקצוב ציבורי
המכון , ירושלים, נות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות במגזר הציבוריעקרו, אלונה  נורי, דוד נחמיאס 

  .1997, הישראלי לדמוקרטיה
352.48E363520(עק . נחמ(  

  
  .אתיקה במנהל הציבורי

  
   ).Accountability(אחריות מנהלית 

 Thompson D. F., "Moral responsibility of Public Officials: The problem of   Many Hands", 
American Political Science Review,  1980, Vol 74, pp. 905-916. )  ביבליוגרפית חובה.(  
Journal 

   
  .מנהיגות ופוליטיקה ארגונית

  ).ביבליוגרפית חובה . (1993, אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות, על מנהלים כמנהיגים, מיכה פופר �
  )  264777(על .שמור מדעי המדינה לפי פופ

  
  .85-93מ "ע, 3-4 פרקים ,1992, תל אביב, את מטרהוצ, מניהול של אתמול למנהיגות של מחר, ר דרוקרפיט
  )204429(מנ . דרו658

  
 193- 85מ "ע, 9-10 פרקים ,2002 ,אוניברסיטת חיפההוצאת , המשחק הפוליטי, יצחק סמואל �

  ).ביבליוגרפית חובה(
  )  516044(מש .שמור מדעי המדינה לפי סמו

  
  . הציבורי בישראלהמנהל
, ידיעות אחרונות, תל אביב, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמנהל בישראל: לא אדוני הנציב, נור- יצחק גל

2003.  
  ) 558035(לא .נור-שמור מדעי המדינה לפי גל

  
, ריקובר'תל אביב הוצאת צ, 2000- לקראת שנות ההמנהל הציבורי בישראל, יעקב ראובני, .אהרון כפיר �

 ).ביבליוגרפית חובה. (295-327' עמ 1998
  )1116951 (11007 וגם תדפיס )391850(הצ .שמור מדעי המדינה לפי  מנה

  
-267, 227-244'  עמ1994, ריקובר'צ, תל אביב, תרבות הניהול בישראל, עורכים-עמוס ירקוני, אהרון שנהר �

  ).ביבליוגרפית חובה. (285
)248700(הנ .שמור סוציולוגיה לפי תרב  

227-244'  עמ–) 1117083 (11010יס תדפ  
267-285'  עמ–) 1117088 (11015 תדפיס  

  חלופות למנהל הציבורי 
  

אוניברסיטת בן , באר שבע, תפקידי המגזר: 2000המגזר השלישי בישראל , חגי כץ מיכל בר, בנימין גדרון 
  ).ביבליוגרפית חובה. (4-32' עמ, המרכז לחקר המגזר השלישי, גוריון

  )472848(מג .יולוגיה לפי גדרשמור סוצ
  4-17'  עמ–) 1116979 (11008תדפיס 
  18-32'  עמ–) 1116983 (11009תדפיס 


