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  אילן-אוניברסיטת בר
  הפקולטה למדעי החברה
  החוג למדע המדינה

  
ז" תשס-תהליכי קבלת החלטות במדיניות הציבורית  

  71-152-88 שרק-דניאלה שנקרר "ד
  

ומגוון הגישות והאמצעים בהם נעזרים , הקורס נועד להציג ולנתח את מורכבותם של תהליכי קבלת החלטות
גישות ומודלים שונים לחקר , הקורס בוחן סוגים שונים של החלטות. קובעי המדיניות בבואם לקבל החלטות

השפעתם של משתנים סביבתיים שונים על תהליך ,  ודאות-קבלת החלטות בתנאי אי, תהליך קבלת החלטות
  .ידונו דרכים לשיפור איכות ההחלטות, בנוסף. והסיבות לכשלים בקבלת ההחלטות, קבלת ההחלטות
  חובות הקורס

  בה והשתתפות בהרצאותנוכחות חו
  קריאת הספרות כמפורט להלן

  הרכב הציון
   בחינה 100%

  
  תפיסת הרציונאליות בקבלת החלטות

  .45-15' עמ. 1988, רמות: אביב-תל, פוליטיקה רציונאלית בישראל, .ג, דורון
  )99009(פו .דור שמור מדעי המדינה לפי

  
  .37-33' עמ. 1989 ,אקדמון: ירושלים, אסטרטגיה רבתי לישראל, .ג, דורון

  )40199(אס .דור  שמור מדעי המדינה לפי
  

  וודאות-קבלת החלטות בתנאי אי
  . 1986, כיוונים: אביב-תל, להחליט ולבצע, .ג, דורון

) 47280(לה .שמור מדעי המדינה לפי דור  
  

  קבלת החלטות בסקטורים שונים
  .3-1פרקים . 1995, פקר: יבאב-תל,  חברות מופת18 -לנצח נבנו , .'ג, פוראס, .'ג, קולינס

) 287649(לנ .שמור מדעי המדינה לפי קול  
  
  .8,9פרקים . 1997, פקר: אביב-תל, הפרטה בישראל ובעולם, .י, ץ"כ

) 367724(הפ .שמור מדעי המדינה לפי כץ  
  

  .2פרק . 1996, כיוונים: רחובות, אסטרטגיה של בחירות, .ג, דורון
  )304960(אס .שמור מדעי המדינה לפי דור

  
  קביעת מדיניות כתהליך

Anderson, J.E., Public Policy Making, Boston: Houghton Mifflin, 1990. Pp. 1-40. 
320.2 AND (250229) 

  
  ית מדיניות ציבוריתיבע, ית מדיניותיבע, בעיה
-אביב-אוניברסיטת תל: אביב-תל, דעת קהל בישראל בנושאי מלחמה ושלום, ביטחון בצל איום. א, אריאן

  . 8פרק . 1999, הוצאת פפירוס
  )422604  (בט.שמור מדעי המדינה לפי ארי

  
Dery, D., Problem Definition in Policy Analysis, Lawrence, Kansas: The University of Kanasas 
Press, 1984. Pp. 1-36. 

469157 (7802תדפיס   
  חלופות וקביעת כללי ביצוע, כיוון, משתתפים

Peters, G.B., American Public Policy: Promise and Performance, Chatham, New Jersey: 
Chatham House, 1996. 45-75. 
320.60973 PET (467315) 
 
Anderson, J.E., Public Policy Making, Boston: Houghton Mifflin, 1990. 77-108. 
320.2 AND (250229) 
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  מודלים
  נאליהרציו/מודל האופטימיזציה . 1

Dye, T.R., Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall, 1978. Pp. 1-25. 
320.6) 251508 (  DYE וגם ) 2005) (1105648(  Dye   שמור מדעי המדינה לפי

  השבעת הרצון/מודל הנחת הדעתינה לפי
Simon, H.A., Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Process in Administrative 
Organization, New York: Free Press, 1976. Ch. 1,2. 
 אין

  מודל אלימינציה לפי היבטים . 3
Tversky, A., Kahneman, D., “Judgement Under Uncertainty”, Science, 1974, vol. 185. Pp.1124-
1130. 
 כתב עת בספריה למדעי החי

  מודל להסתדר איכשהו . 4
Lindblom, C.E., “Te Science of Muddling Through”, Public Administration Concepts and 
Cases, Stillman, R.J. (ed.), Houghton Mifflin, Co., 1988. Pp. 225-236. 
 אין

  מודל הסריקה המעורבת . 5
Etzioni, A., “Mixed Scanning: A third Approach to Decision Making”, Public Administrative 
Review, 27, 1967. Pp. 385-392. 
 כתב עת בספריית מדעי החברה 

 מודל פח האשפה . 6
Cohen, M., March, J., Olen, J., “A Garbage Can Model of Organizational Choice”, 
Administrative Science Quarterly, 17, 1972. Pp. 1-25. 

) 1100293 (10480תדפיס   
 ונאליהמודל החוץ רצי . 7

  .141-164' עמ. 1966, המידרשה למינהל: אביב-תל, קביעת מדיניות, .י, דרור
) 69789(קב .שמור מדעי המדינה לפי דרו  

  
  פסיכולוגיות, תרבותיות, פוליטיות: השפעות סביבתיות

  .43-39' עמ. 1988, קו אדום: אביב-תל, היבט ישראלי: קבלת החלטות בסוגיית הבטחון הלאומי, בן מאיר
) 65180(קב .מאי-ור מדעי המדינה לפי בןשמ  

  
, ידיעות אחרונות:אביב-תל, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמינהל בישראל! אדוני הנציב, לא. י, נור-גל

  .499-530' עמ. 2003
  )558035(לא .נור-גל  שמור מדעי המדינה לפי

  .'חלק א. 1993, עתרת: הרצליה, zתאוריה . ו.י, י'אוצ
  )19986(א ת.' אוצ658.3

  
  .'פרק ה. 1999, אילן-הוצאת אוניברסיטת בר: גן-רמת, הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. ש, פוקס

) 379933(פס .שמור מדעי המדינה לפי פוק  
   

  כשלים
  .6פרק . 1980, משרד הבטחון: אביב-תל, תהליך קבלת החלטות, .ל, מאן. ל.א, ניס'ג

  )118626(תה .ני'שמור סוציולוגיה לפי ג
  

  .'פרק א. 1986, מעריב: אביב-תל, מצעד האיוולת, .ו.ב, טוכמן
) 49626(מצ .שמור מדעי המדינה לפי טוכ  

  
, ממשל ויחסים בינלאומיים, מדינה,"קביעת מדיניות בתחום קליטת העליה בישראל", .א, פרידברג, .א, כפיר
  .5-25' עמ. 36חוברת . ב"תשנ

 4כתב עת אולם 


