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 .1958, אקדמון: ירושלים, למהות תורת המינהל, יחזקאל דרור. 1
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המנהל בארגון  תפקידי . (6פרק  , ריקובר'צ, אביב-תל, )2002 (הלכה ומעשה –ארגון וניהול , אהרון כפיר* .2
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4. Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs. U.S.A.: Prentice-Hall, 1989, Ch. 
2, pp. 20-51. 
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 ).ותוצאות לוואי
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  )136332(מב   . גלו658.1
  
  .130-38' עמ, הוצאת ספרית המינהל: אביב-תל, )1971 (מצב האומה, רםטגרוס בר  .2
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  )258359(שפ   .שמור מדעי המדינה לפי דרו
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20. Dimock M.E., "The Objectives of Governmental  ., Reorganization", Public Administration 
Review, Vol.11). No.4, (1967) 

  2כתב עת באולם 
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   )17080(מצ   .ו גר339.2בספרית כלכלה  
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  4כתב עת באולם 
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  .מודן, א"ת, )1996 (גישה מקיפה לארגון וניהול: המערכת הארגונית הכוללת, וינשל תדי וכפיר אהרן .9

  )326373(מע   . וינ658בספרית כלכלה  
  

הארגון השמרני והארגון החדשני בניהול  "2פרק , )2002(הלכה ומעשה –ל ארגון וניהו", כפיר אהרן*  .10
  ".משאבי אנוש

  )568768 ( אר .המדינה לפי כפי- שמור מדעי 
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רגון מחדש במשרדי א", 9פרק , ריקובר'צ, א"ת). 2002 (הלכה ומעשה  –ארגון וניהול , כפיר אהרן*  .12

  ".ממשלה
  )568768 ( אר .המדינה לפי כפי- שמור מדעי 
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  כתב עת בספרית כלכלה
  

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור , )2002(, ל"האקלים הארגוני ביחידות השדה של צה, סמיה יום טוב.    18
  .אוניברסיטת חיפה, במדעי המדינה חיפה

 אין
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21. Haire, M., "Biological Models and Empirical Histories of. the Growth of Organization". In: 
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22. Holzer, M. and Halachmi, A. (eds.) Strategic Issues in Public Sector Productivity (1986), 
San-Francisco.Josey.Bass 
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23. Starbruch, W., "Organizational Growth and Development",.In: March, J.G. (ed.), Handbook 
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 אין
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