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  מטרות הקורס
. כלים וגישות שונות להבנת אופיו ותיפקודו של המינהל הציבורי בישראל, מטרת הקורס להקנות מושגים

 הקורס .בקורס ינתן דגש על בחינת המציאות בפועל וניתוחה לעומת מודלים תיאורטיים ומדיניות נורמטיבית
. בישראלהציבורי המינהל מאפייני על יסודות הטרום מדינתיים והשפעתם יבחן את הרקע המוסדי ואת ה

ן של קבוצות האינטרס בעיצוב ואת תפקיד, ורמי ההתנגדות לשינויאת ג, הקורס יציג את הניסיונות לרפורמה
לבין קובעי המדיניות מהדרג , צעהקורס ינתח את יחסי הגומלין שבין המינהל הציבורי  כגוף מב. המדיניות
  . ויבחן   את  השפעתו של המינהל על  גיבושה  של  המדיניות  הציבורית בישראל, הפוליטי

  נושאי הלימוד 
  יסודות המינהל הציבורי בישראל

    דרג מחליט מול דרג מבצע-פוליטיקה ומינהל  
  סיונות לרפורמה במינהל הציבוריינ

  ון מול ביצוע  תיכנ-תהליכי קבלת החלטות  
  המינהל הציבורי ומקורות העוצמה

   בישראלהתיקצוב הציבורי
   הפרטה והסדרה ציבוריתתהליכי , מונופולים בישראל

  ביקורת המינהל הציבורי  
  דרישות הקורס 

  נוכחות חובה בהרצאות
  השתתפות פעילה במהלך השיעור
  י הנחיות המרצה"קריאת החומר הביבליוגרפי עפ

  וססת על ההרצאות ורשימת הקריאהבחינת סיכום המב
  

  נושאי הקורס ורשימת המקורות
  

  יסודות המינהל הציבורי בישראל
סוגיות יסוד )  עורך(אלמגור - כהן. ר: בתוך" דמוקרטיה וביורוקרטיה בישראל) "1999(, .ד, דרי .1

  95-109' עמ, ספריית הפועלים, בדמוקרטיה הישראלית
  )413497(יס .שמור מדעי המדינה לפי סוג

  
' פרק ג,  ספריית הפועלים, אי ליגאליזם בחברה הישראלית–איש הישר בעיניו יעשה  ) 1986 (,.א, שפרינצק .2
  .53 – 27' עמ

  )0052332(אי .שמור מדעי המדינה לפי שפר
  
 יםפרק, , אביב- תל, ריקובר'צ, 2000המינהל הציבורי בישראל לקראת שנת  ) 1998(,ראובני . י, .א, כפיר .3
  15-37' עמ'  ב,'א

  )391850(הצ .שמור מדעי המדינה לפי מנה
  

    דרג מחליט מול דרג מבצע-פוליטיקה ומינהל  
המכון הישראלי ,  משילות והרשות המבצעת בישראל, ) 2002(, אמיר. ר, נחמיאס. נ, .א, אריאן .4

  186-  150, 7-25' עמ, לדמוקרטיה
  150-186' לעמ-)1116033(וגם תדפיס ) 537445(מש .שמור מדעי המדינה לפי ארי

  
-16' עמ, א"ת, הקיבוץ המאוחד, המכון הישראל לדמוקרטיה, מינויים פוליטיים בישראל) 1993(, .ד, דרי .5

22 ,37-64 
  )214083(מנ .שמור מדעי המדינה לפי דרי
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, חדשות בישראל אליטות) עורכים(שטרנברג . ,י, .א, בן רפאל: בתוך" שירות המדינה)  "2007(, .ג, שפר .6
  71-79' עמ, ירושלים , ליקמוסד ביא

  )1133575(חד .שמור מדעי המדינה לפי אלי
  
מכון ירושלים , מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמינהל בישראל !לא אדוני הנציב ) 2003 (,.י, נור-גל .7

  499-530' עמ, לחקר ישראל
351E558035(לא .נור- גל(  

  
8. Sharkansky, I.,(1989) “Israeli Civil Service Positions Open to Political Appointments”, 
International Journal of Public Administration, ,  Vol 12, no. 5, pp. 731-748. 
 אין

  נסיונות לרפורמה במינהל הציבורי
נייר  , לקראת רפורמה מבנית במגזר הציבורי בישראל) 1997(, יראוני. א, קרמזין- דנון. מ, .ד, נחמיאס .9

   7-24' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  5עמדה מספר 
  )363524(לק .שמור מדעי המדינה לפי נחמ

  
מה אפשר ללמוד מן ההיסטוריה על דוח : רפורמות העבר במערכת החינוך הישראלית)  "2006(, .י, דרור .10

' עמ, דהוצאת הקיבוץ המאוח,   מכון ון ליר בירושליםלקראת מהפכה חינוכית) עורך(, ענבר. ד: בתוך" ?דוברת
35-59  

  )1106754(מה . לקר379Eבספרית חינוך ובמכון הפדגוגי 
  

, )עורכים. (נחמיאס מנחם ג. ד: בתוך, "רפורמה במנהל הממשלתי בישראל", )1999(, ואחרים. י, נור-גל .11
 .153-117' עמ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, המדיניות הציבורית בישראל
  )430369(הצ .שמור מדעי המדינה לפי מדי

  
12. Schmidt,R., S. Plaut, (1993) "Water Policy in California and Israel" Economic Review 
3,pp. 42-55                                                                          
 כתב עת בספרית כלכלה

   תיכנון מול ביצוע -  בישראל תהליכי קבלת החלטות 
  .82 – 17' עמ, אוניברסיטת  חיפה, סיכום  מיום  עיון , )1997(, יבורית  וביצועהקביעת  מדיניות  צ .13

  )570492 (9420תדפיס 
  

עמימות בתהליכי קבלת החלטות במינהל הציבורי בישראל בראי ) "1999(,  שרקנסקי.ע,.א, פרידברג .14
 699-710' עמ, אקדמון  , הלכה ומעשה ביקורת המדינה בישראל) עורך(, פרידברג. א: בתוך" ביקורת המדינה

  )447691(המ .שמור מדעי המדינה לפי בקר
  

15. Sharkansky, I., and Y. Zalmanovitch )2000(  "Improvisation in Public Administration and 
Policy Making in Israel" Public Administration Review, Vol. 60, No 4 , pp. 321-329 

   וגם כתב עת אלקטרוניכתב עת בספרית מדעי החברה
  

  ' עמ29-57,  מכון גרנד, מוסד שמואל נאמן, הטכניון, מתחת לקו האדום, ) 2002(, .ד, זסלבסקי .16
  )1067741(מת .שמור מדעי המדינה לפי זסל

  
  ומקורות העוצמהבישראל המינהל הציבורי 

פרק , וץ המאוחדהקיב, מאבקים ומדיניות, משברים, משאבי טבע, הסביבה בישראל)  2006(, .א,  טל .17
   289-336' עמ, שביעי
304.2E1119467(סבי . טל(  

  
) עורך( ,דרי. ד: בתוך" תפקידי המגזר: 2000המגזר השלישי בישראל ") 2005( בר. מ, כץ. ח, .ב, גדרון .18

 33-65 ' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, מקראה , יסודות המינהל הציבורי
  )321717(יס . דרי350

  
שימוש ) עורך(, רובין. ב: בתוך,  "מיפוי קבוצות אינטרס בתחום מדיניות המים בישראל) "2001( , .א, סופר .19

 97-124'  עמ, אוניברסיטת בר אילן, א"מרכז בס , הפיכת ישראל למדינת מודל: יעיל במקורות מים מוגבלים
333.91E515580(יע . שמו(  
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20. Maman, D., (1997) , "The Power Lies in the Structure: Economic Policy Forum 
Networks in Israel, British Journal of Sociology , Vol. 48 (2) pp. 267-258 
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
  התיקצוב הציבורי 

  139-150, 15-26'  עמ,א"ת, הקיבוץ המאוחד, כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה) 1994(,  שרון.ע, .ד, דרי .21
  )253231(כל .מדעי המדינה לפי דרישמור 

 
המכון הישראלי , לדמוקרטיההספרייה , מאזן הכוחות בתהליך התקצוב   ) 2006(, דהן. מ, .א, בן בסט .22

 17-57' עמ'  פרק א, לדמוקרטיה
352.48E1125267(מא .בסט- בן(  

  
 113-120, 44-61' עמ,    מרכז אדוה?מה עושים עם הכסף שלנו, תקציב המדינה ) 2004(, .ש ,סבירסקי .23

  )1121051(תק .שמור מדעי המדינה לפי סבי
  

  תהליכי הפרטה והסדרה ציבורית, ים בישראלמונופול
' עמ, אוניברסיטת בר אילן, הפרטת חברות בישראל ובעולם)  1998(, רוזביץ. ש, בן ציון. ז, .ש, אקשטיין .24

156-187 
  )379930(הפ .שמור מדעי המדינה לפי אקש

 
 212-254,  188-211' עמ, 13,  12פרקים ,  פקר הוצאה לאור, הפרטה בישראל ובעולם  )1997(, .י, ץ"כ .25

  )367724(הפר .שמור מדעי המדינה לפי כץ
  

ממעורבות ) עורך(, בן בסט. א: בתוך" מסלול מכשולים לכלכלת שוק בישראל) "2001(, .א, בן בסט .26
 1-48' עמ,המכון למחקר כלכלי בישראל, עובדעם ,  ממשלתית לכלכלת שוק

  )505271(ממ .בספרית כלכלה שמור לפי ממע
  

ובקרה ציבורית של   על מחירים למערכות חשמל ומים–הסדרה של שירותים ציבוריים ) 2001(, .ר, מוסנזון .27
 100-110,  1-18'  עמ, ללא שם הוצאה , תעריפים

 )489459(הס . מוס363.6
  

,  114-  103' עמ, מוסד ביאליק,  מאגנס, יבית וכסףר,  התאוריה הכללית של תעסוקה)2007. ('ג. מ, קיינס .28
146-153  , 261-268 

  אין
  

29. Savas  E. S. (1996) "On Privatization" in F. S. Lane (ed.) Current Issues in Public 
Administration, 5th ed. NY St. Martin's, pp. 404-413                                  
  ס"להזמין בהב

  
  יקורת המינהל הציבורי ב

ביקורת ) עורך(פרידברג . א: בתוך" מבקר המדינה ופסיקת בית המשפט העליון) "1999(, .מ, בן פורת .30
  69-87 'עמ, אקדמון ,מהדורה רביעית,   הלכה ומעשה-המדינה בישראל 

  )447691(המ .שמור מדעי המדינה לפי בקר
 

ראובני . י,.כפיר א:   בתוך,"הל הציבורי בישראלביקורת המדינה במערכת המנ") 1998(, .א, פרידברג .31
  219-252' עמ , 1998, א"ת, ריקובר'צ , המנהל הציבורי בישראל) עורכים(

  )391850(הצ .שמור מדעי המדינה לפי מנה
  

, בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה,  סיכום יום עיון,  )2006( ,ביקורת ציבורית ופנימית בישראל .32
 19-40' עמ

657.458E1119453(צב . בקר(  
 

, )עורכים. (מנחם ג, .נחמיאס ד: בתוך, "משרד מבקר המדינה והמינהל הציבורי") 1999(, .ע, שרקנסקי .33
   255 -233' עמ, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, המדיניות הציבורית בישראל
 )430369( הצ .שמור מדעי המדינה לפי מדי


