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 71-863-39/אהרון כפיר' פרופ

  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ח"  תשס-  הסביבה הארגונית והניהולית של הביקורת 71-863-39

  אהרון כפיר' פרופ
  

  מטרת הקורס
ולהגברת . מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד וכלים להבנה של הסביבה הארגונית והניהולית של הביקורת

  .ול בארגונים ציבורייםההכרה ויכולת הניתוח של מופעי הארגון והניה
סביבת הארגון וההתנהגות , תהליכי הניהול, הדגש יושם על זיקת הגומלין בין הביקורת ובין המבנה הארגוני

  .הארגונית
  דרישות הקורס

  השתתפות פעילה בשיעורים .1
  )קריאת חובה(קריאה של החומר הביבליוגרפי בהתאם לרשימת הקריאה  .2
  ות לפח70%עמידה בבחינה מסכמת בציון  .3

  .הבחינה תהא על החומר שילמד בשיעור ועל קריאת החובה  
  .100%משקל ציון הבחינה המסכמת בציון הכללי הוא   

  נושאי לימוד
  .מהות הארגון והניהול )1
  .גישות יסוד בתורת המינהל )2
  .פורמלי- הארגון הפורמלי והא )3
  .הגורם האנושי בניהול )4
  .בקרה וביקורת בארגון הציבורי )5
  .תכנון ותיקצוב, החלטותקבלת , קביעת מדיניות )6
  .תיאום והפעלה ניהולית, תקשורת )7
  . יחסי החוץ של המינהל-הארגון וסביבתו )8
  .סיכונים וקונפליקטים בעבודת הביקורת בארגון )9

  . חתירה למצוינות- הערכת המינהל ושיפורו )10
  

   *- קריאת החובה מסומנת ב– )לפי נושאי הלימוד(רשימת קריאה 
  
  קידי המנהלמהות הארגון והניהול ותפ. 1
 .1958, אקדמון: ירושלים, למהות תורת המינהל, יחזקאל דרור )1

  אין
  
תפקידי המנהל בארגון . (6פרק  , ריקובר'צ, אביב-תל, )2002 (הלכה ומעשה –ארגון וניהול , אהרון כפיר* )2

 ).ציבורי
  )568768 ( אר .המדינה לפי כפי- שמור מדעי 

  
 ).ניהול טרום דיסציפלנרי (1פרק , ריקובר'צ, אביב-תל, )1988(  הלכה ומעשה–ניהול ארגונים , אהרון כפיר )3
  )379621 ( נה . שמור מדעי המדינה לפי כפי 

  
4) *Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs. U.S.A.: Prentice-Hall, 1989, 
Chapter 2, pp. 20-51. 
350 HEN p8 (250738) 
 

5) *Harold Koontz, “The Management Theory Jungle Revisited,” The Academy of 
Management Review, vol. 1, no. 2 (April 1980), pp. 175-187. 
Ejournal 
 

6) Larry Hill, B. The State of Public bureaucracy. M.E. Sharpe, 1992, pp. 111-140. 
353.01 STA (212880) 
 

  גישות יסוד בתורת המינהל. 2
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מדיניות ) עורכת( דרור –רחל אלבוים : בתוך" ארגונים וגישת המערכות", ת רוברט קאהןדניאל כץ * )1
 .25-38' עמ. 1987, מגנס: ירושלים, ומנהל

  )57420 ( ומ .שמור סוציולוגיה לפי מדי 
  
 .165-188'  עמ1990אביב -תל: רמות, מחשבה מנהלית בת זמננו, חיים גזיאל* )2

  )379621(מח .שמור מדעי המדינה לפי  גזי
  

3) Gross, B.M., The managing of organizations :the administrative struggle. New York: Free 
Press, 1964, Vol. 1, Chapters 6-7, pp. 119-189. 
658.01 GRO m  (340438)  בספריה לכלכלה 

  
  פורמלי- הארגון הפורמלי והא. 3
 .13-73: 1,2ז פרקים "תשכ, יחדיו: אביב- תל, ארגונים פורמליים, רד סקוט'פיטר בלאו וריצ )1

  )107550(אר .שמור סוציולוגיה לפי בלא
  
 .217-242'  עמ1964יחדיו : אביב-תל, ניהול הלכה למעשה, פיטר דרוקר )2

  )134441(נה .שמור מדעי המדינה לפי  דרו
  
ן מחדש במשרדי ארגו (9, )דימניות ארגונית (3פרקים , )2002 (הלכה ומעשה –ארגון וניהול , אהרון כפיר )3

 ).ממשלה
  )568768 ( אר .המדינה לפי כפי-שמור מדעי

  
 ).עבודת המטה בארגון (3ריקובר פרק 'צ, אביב-תל) 1998 ( הלכה למעשה–ניהול ארגונים , אהרון כפיר* )4
  )379621 ( נה . שמור מדעי המדינה לפי כפי 

  
 ).תדפיס (יסודות תכנון ועיצוב הארגון, הנרי מינטצברג )5

  אין
  
  .1-4 פרקים 1990, הוצאת אוניברסיטת חיפה, מבנים ותהליכים, מאפיינים: ארגונים,  סמואליצחק )6

  ) 132896(אר .שמור מדעי המדינה לפי סמו
  

   מחוז חיפה–תרגיל אירוע 
  
  הגורם האנושי בניהול. 4
מדיניות ) עורכת( דרור –בתוך רחל אלבוים , "בין מטרות אישיות למטרות הארגון", רס'קריס ארגו )1

 .358-367'  עמ1987, מגנס: ירושלים, ומינהל
  )57420(ומ .שמור סוציולוגיה לפי מדי

  
 .108-136'  עמ1967, אביב-תל: יחדיו, ארגונים פורמליים, רד סקוט'פיטר בלאו וריצ )2

  )107550(אר .שמור סוציולוגיה לפי בלא
  
 ).תדפיס (Y ותיאוריה Xתיאוריה , דוגלס מקרגור* )3

  אין
  
 .156-172'  עמ9פרק , 1990,  חיפה'הוצאת אונ, מבנים ותהליכים, מאפיינים: ניםארגו, יצחק סמואל )4

  ) 132896(אר .שמור מדעי המדינה לפי סמו
  
 . ב,א:  פרקים1957, הוצאת נציבות שירות המדינה, המנהל הדינמי, פולט-מרי פרקר )5

  )148164(מנ .שמור מדעי המדינה לפי  פול
  
 .22-35עמ , 1989, )6. (סקירה חדשית, "עבדיםהתיאוריה של הנעת ", אביהו רונן* )6

  )563968 (9155תדפיס וגם  4כתב עת באולם 
  

7) Gross, B.M., The Managing of Organizations. Glamco: The Free Press, 1964, pp. 140-190. 
658.01 GRO m  (340438)  בספריה לכלכלה 
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   גרשון אילתי מבקש העברה–תרגיל אירוע 
  
  קורתבקרה ובי. 5
מדיניות ) עורכת( דרור –רחל אלבוים : בתוך, "שיטות המרצה, שכר ועונש, מערכות בקרה", ירס'קריס ארג )1

 .423-438'  עמ1987, מגנס: ירושלים, ומנהל
  )57420(ומ .שמור סוציולוגיה לפי מדי

  
 ).1989 (מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיותח מבקר המדינה על "דו )2

  4כתב עת באולם 
  
ר "סיכום דברים מיום עיון לזכרו של ד, השפעת הביקורת על הממשל והמנהל הציבורי) עורך( כפיר אהרון* )3

 .1994, חיפה אוניברסיטת חיפה, ל"משה שני ז
  E352.351093320 ( ג "הב תשנ. השפ(  

  
פה חי, ל"ר משה שני ז"סיכום דברים מיום עיון לזכרו של ד, נשיאה באחריות ציבורית, )עורך(אהרון כפיר  )4

 .1997אוניברסיטת חיפה 
  אין

  
 .843-870, 902-922'  עמ1974, אביב-תל:  יחדיו,תהליך הניהול, סמר וורן, ניומן )5

  )149587(תה .שמור מדעי המדינה לפי  ניו
  
ממשל ויחסים , מדינה, "ביקורת המדינה וחשיבותה לשיפור השירות הממשלתי בישראל, אשר פרידברג* )6

 .73-96' א עמ"תשנ: ירושלים, )33(,  בינלאומיים
  )171081 (121תדפיס וגם  4כתב עת באולם 

  
 .1995, נציבות שירות המדינה, ירושלים, הביקורת הפנימית בישראל, אשר פרידברג )7

  )278996(בק .שמור מדעי המדינה לפי  פרי
  

8) Normanton, E.L., The Accountability and Audit of Governments Study. N.Y.: Manchester 
University Press, 1966, Chapter 1. 
  אין
 

   2000יקובר 'צר:  אביב-תל, עיונים ישראליים: אתיקה ואחריות חברתית, )עורכים(דוב יזרעאלי ונעם זוהר  )9
  )453110 ( ס "וא תש. אתי170  

  
   גרעון בקופה–אירוע : תרגיל

  
  תכנון ותקצוב, קביעת מדיניות קבלת החלטות. 6
 .13-21'  עמ1970, נתיבי ארגון ומינהל, "רפורמות בתקצוב ציבורי", וסיצחק גלנור וברטרם גר )1

  4כתב עת באולם 
  
 .81-51, 162-133' עמ, 1986, כיוונים: אביב-תל,  פרקים במדיניות ציבורית–להחליט ולבצע , גדעון דורון* )2

  )47280(לה .שמור מדעי המדינה לפי  דור
  
 .1961, אקדמון, םירושלי, מודל כללי של תיכנון, יחזקאל דרור )3

  )15891(מו . דרו658.401
  

 .13-16פרקים , 1966, אביב-תל, הוצאת המדרשה למנהל, קביעת מדיניות, יחזקאל דרור )4
  )69789(קב .שמור מדעי המדינה לפי  דרו

  
מדינה ממשל ויחסים , "קביעת מדיניות בתחום קליטת העלייה בישראל", אהרון כפיר ואשר פרידברג* )5

 . עיצוב ושינוי-מופיע שם בארגון וניהול) 1992 (36' מס, בינלאומיים
  4כתב עת באולם 
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חיפה , ל"ר משה שני ז"סיכום דברים מיום עיון לזכרו של ד, התקציב ככלי עזר בניהול, )עורך(אהרון כפיר  )6
 .1995אוניברסיטת חיפה 

  אין
  
ר משה שני "עיון לזכרו של דסיכום דברים מיום , קביעת מדיניות ציבורית וביצועה, )עורך(אהרון כפיר  )7
 .1998חיפה אוניברסיטת חיפה , ל"ז

  )570492(9420 תדפיס  ב17-82' עמ
  

 .597-614, 549-569'  עמ1974יחדיו : אביב-תל, תהליך הניהול, סמר וורן, ניומן )8
  )149587(תה .שמור מדעי המדינה לפי  ניו

  
 .3-15'  עמ1972, מינהלנתיבי ארגון ו, "תיקצוב פעולות ותיקצוב תפוקות", משה שני )9

  4כתב עת באולם 
  
חוברת ', כרך א, מדינה וממשל, "היבטים ארגוניים ומנהליים: תיקצוב-תיכנות-מערכת תכנון", משה שני* )10
  .98-117'  עמ1972, 3

  4כתב עת באולם 
  

   ראש המועצה והמשטרה–אירוע : תרגיל
  
  תיאום והפעלה מנהלית, תקשורת. 7
 .1997, אביב כנרת- תל, פעולהשש נעלי , אדוארד דה בונו )1

  )344142 ( ז "שש תשנ.בונ- דה153.42  בספריה לחינוך 
  

 .1959, אקדמון: ירושלים, קומוניקציה ומנהל, יחזקאל דרור )2
  אין

  
 .1961, אקדמון: ירושלים, תיאום מנהלי, יחזקאל דרור )3
  )16493 ( א "תא תשכ. דרו658  

  
 ).הפעלה מנהלית יעילה (7פרק , ריקובר'צ: אביב-תל) 2002 ( הלכה למעשה– ארגון וניהול, אהרון כפיר* )4

  )568768 ( אר .המדינה לפי כפי-שמור מדעי
  
 .108-125'  עמ1990, הוצאת אוניברסיטת חיפה, מבנים ותהליכים, מאפיינים: ארגונים, יצחק סמואל )5

  ) 132896(אר .שמור מדעי המדינה לפי סמו
  
 .פרק ראשון, 1994, רמות, ביבא- תל, על מנהלים כמנהיגים, מיכה פופר* )6
  )264777 ( על .המדינה לפי פופ-שמור מדעי  

  
  ארבעה סגנונות מנהיגות, רדין. וו )7

  אין
  

   השגיאה של האחות המתלמדת–אירוע : תרגיל
  
  יחסי החוץ של המנהל: הארגון וסביבתו. 8
, ירושלים, ות ומנהלמדיני: בתוך"  נושאי הסמכות של הארגון–כללי הביורוקרטיה ", יימס אנדרסון'ג )1

 .92-115' עמ, 1987מגנס 
  )57420(ומ .שמור סוציולוגיה לפי מדי

  
 .143-163' עמ, 1991א "ת, מחשבה מנהלית בת זמננו, חיים גזיאל )2

  )379621(מח .שמור מדעי המדינה לפי  גזי
  
, 1996מודן , אביב-תל, גישה מקיפה לארגון וניהול: המערכת הארגונית הכוללת, תדי וינשל ואהרון כפיר* )3

 ).המערכת הארגונית הכוללת(חלק ראשון 
  )326373 ( ה "מע תשנ. וינ658  בספריה לכלכלה 
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מאפיינים , תרבותית בישראל- המערכת החברתית(, 21פרק , הלכה ומעשה –ארגון וניהול , אהרון כפיר* )4
 ).ותוצאות לוואי

  )568768 ( אר .המדינה לפי כפי-שמור מדעי
  

5) Mintzberg, Henry, Power in and Around Organizations. Englewood: Prentice-Hall, 1983, 
Chapters 1, 3. 
302.35 MIN p(6563) 
 

6) Thompson, J.D., Organizations in Action. N.Y.: McGraw-Hill, 1967, pp. 51-65. 
358.4 THO (171946) 
 

7) H.A. Simon, D.W. Smithburg and V.A. Thompson, Public Administration. N.Y.: Knopf, 
1973, Chapter 10, pp. 218-243. 
350 SIM 1950 (97051) 

  
   אבן נגף–אירוע : תרגיל

  
  סיכונים וקונפליקטים בעבודת הביקורת בארגון. 8
פרק , )1970 (דינאמיקה של ארגון, במקראה"  השקפה אחת–הבנת התנהגות אנוש בארגונים ", .ירס ק'ארג .1

 . 405-446' עמ, 14
  )81795 ( ל "של תש. דינ658.1  

 
 ).1977 (מנהל וחינוך, "בין מטרות אישיות למטרות הארגון"או 

  )140259 ( ז "וח תשל. מנה371.2  
  

 .ריקובר'צ: אביב-תל) 1998 (שיווק בשירותי אנוש, בהם אמנון .2
  )385788(שו .שמור סוציולוגיה לפי בהם

  
 .279-287' מע, )1976 (ארגונים פורמליים-ר, סקוט. בלאו פ .3

  )107550(אר .שמור סוציולוגיה לפי בלא
  
 .אסטרולוג, הוד השרון, )1995 (פתרון בעיות יעיל, גארת לואיס .4

  אין
  
 .75-96' עמ, אביב משרד הביטחון-תל, )1983 (תהליך קבלת החלטות, .מאן ל, .ניס א'ג .5

  )118626(תה .שמור סוציולוגיה לפי גני
  
 .המכון לפריון העבודה והייצור, אביב- תל, )1981 ( החלטותפתרון בעיות וקבלת, הלוי יהודית .6

  אין
  
דילמות יסוד בעבודת המטה בארגונים  (8פרק , )2002 (הלכה ומעשה –ארגון וניהול , כפיר אהרון * .7

 )הנהגת שינוים ארגוניים (5פרק , )ציבוריים
  )568768 ( אר .המדינה לפי כפי-שמור מדעי

  
בין ארגון חולה לארגון  (4פרק , ריקובר'צ, אביב-תל, )1998 ( הלכה ומעשה–ניהול ארגונים , כפיר אהרון* .8

 ).בריא
  )379621 ( נה . שמור מדעי המדינה לפי כפי 

  
 .עתרת, הרצליה, )1989 (יישוב קונפליקטים, .לוין ק .9
  )102786 ( יש . שמור סוציולוגיה לפי לוי 

  
 .262-270'  עמ19פרק , )1970 (פסיכולוגיה מנהלית, .ג.ליויט ה .10
  )109865   ( פס .המדינה לפי לוי- שמור מדעי 
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 ".כיוונים"הוצאת , אביב-תל, )1983 (להצליח נולדת, ונוורד דורותי'ג, יימס'מיוריאל ג .11
  )19685(לה . גימ158.1

  
 .'ב', פרקים א, נציבות שירות המדינה, ירושלים, )1957 (המנהל הדינמי, .פ.פולט מ*   .12

  )148164(מנ .ולשמור מדעי המדינה לפי  פ
  
 .אביב פראג-תל, )1996 (פו הדוב על פתרון בעיות, אלן. אלן וסטפן ד. ר א'רוג .13

  אין
  
  . 15-66' עמ, "מבוא "1995, נציבות שירות המדינה, ירושלים, הביקורת הפנימית בישראל, אשר פרידברג* .14
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