
  - 1 - 

 72-114-01/ר כהן איתן"ד

  )ר"ע(אילן -אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה 

  המכון לשלטון מקומי 
  

  ח"תשס 72-114-01מבוא למנהל ומדיניות ציבורית 
  מר איתן כהן

  
  : מטרות הקורס

הקורס יעסוק ביסודות התיאורטיים והפרקטיים של המנהל הציבורי  תוך שימת דגש על המנהל הציבורי 
  . בישראל

  . יבטים משווים של גישות שונות בשירות המדינה בדמוקרטיות המערביותכמו כן יושם דגש על ה
  : דרישות הקורס

  . השתתפות פעילה בדיונים  .א
החומר ן שאלות מוחלק שני ) 60%( שאלות מחומר ההרצאות חלק ראשון: בחינה שתכלול שני חלקים  .ב

  ). 40%(הביבליוגרפי 
  

  :נושאים ורשימת קריאה
  מבוא ומסגרת תיאורטית

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

  
  .   )חובה(.  36 -  10' עמ, 1998הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב, מינויים פוליטיים בישראל, דרי דוד

  )  214083(מנ .שמור מדעי המדינה לפי דרי
  

James W. Fesler and Donald F. Kettl, The Politics of the  Administrative Process (New – Jersey: 
Chatham House Publishers, 1991), pp. 1-22.  
(166641 ) FES שמור מדעי המדינה לפי 

  
  .125-145 'עמ. 1996, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב) 1יחידה  (יסודות המנהל הציבורי , דרי דוד

  ) 321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי
  

 זרמים וגישות בתיאוריה המנהלית 
-194 , 120-113 , 99-95 , 69-63 , 48-41, 33-25: ' עמ, 1990   תל אביב–מחשבה מנהלית בת זמננו , חיים גזיאל

192.  
  )129910(מח .שמור מדעי המדינה לפי גזי

    
שמור מדעי . 91-110'  עמ1998, ריקובר'תל אביב הוצאת צ, לכה ומעשה ה–ניהול ארגונים , אהרון כפיר

  )379621(נה .המדינה לפי כפי
 
 

אוניברסיטה : א "ת(, מקראה –יסודות המנהל הציבורי , ) עורך(מתוך דוד דרי , "בירוקרטיה ", יולסון. ק. ג
  )חובה . (305 – 274' עמ, 4 כרך , )2005פתוחה 

  ) 321717(יס .ישמור מדעי המדינה לפי דר
 

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

  )1116940 (11005תדפיס 
  

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

  ) 321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי
  

  ). חובה . (3פרק , )2000,  משרד הבטחון: א "ת(גניס ומאן ספר תהליך קבלת החלטות 
  )234951(תה .שמור סוציולוגיה לפי גני

  
  ). חובה  (344 – 333 עמודים ,6פרק ,  )1993, האוניברסיטה הפתוחה : א "ת(, מדעי המדינה לגווניו, ברוך זיסר

  )234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
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, מאמרים בפילוסופיה של המוסר והחברה: מוסר והשכל, "החובה לראות את הנולד", גולדמן  אליעזר
  .102 - 97' עמ. 1987, יחדיו, א"ת, בעריכת אסא כשר

  )  30488(וה .שמור מדעי המדינה לפי מוס
  
, )עורך(מתוך דוד דרי , "אלתורים במנהל הציבורי וקביעת המדיניות בישראל", מנוביץזל. שרקנסקי וי. א

  226 – 212' עמ, ,4 כרך  )2005 אוניברסיטה פתוחה: א"ת( , מקראה –יסודות המנהל הציבורי 
  )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי 

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

  47280(לה .שמור מדעי המדינה לפי דור
  

  תקצוב ציבורי
המכון , ירושלים(, עקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות במגזר הציבורי, אלונה  נורי, דוד נחמיאס 

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

  
  . 267 – 207'  עמ . 2005ירושלים , משרד מבקר המדינה' ,  ב55מבקר המדינה דוח שנתי  

  4 אולם –כתב עת 
  

 – 127' עמ, 1996האוניברסיטה הפתוחה , א "ת, )6' יח" (יסודות המנהל הציבורי ", דוד דרי וגדליה אורבך
169 .  

  )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי
  

  אתיקה במנהל הציבורי
   )Accountability(אחריות מנהלית 

, ) עורך(מתוך דוד דרי , "בעיית הידיים הרבות: "אחריות  מוסרית של נושאי משרות ציבוריות", תומפסון. פ.ד
  . 91 – 71' עמ, 4 כרך ,  )2005אוניברסיטה פתוחה : א "ת( מקראה –יסודות הממשל הציבורי בישראל 

  )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי
  

יסודות הממשל , ) עורך(מתוך דוד דרי , "רפורמה במנהל הציבורי", דוד רוזנבלום ואלון ירעוני, יצחק גל נור
  . 334 – 309'  עמ,4 כרך )2005אוניברסיטה פתוחה : א "ת ( מקראה–הציבורי בישראל 

  )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי
  

B. Guy Peters, The politics of Bureaucracy, Third Edition, (New York and London: Longman, 
1989 ) pp. 250-288.  

   POL (195420) שמור מדעי המדינה לפי
  מנהיגות ופוליטיקה ארגונית

   . 107 – 33' עמ, 1993, אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות, על מנהלים כמנהיגים, מיכה פופר
    )264777(על .שמור מדעי המדינה לפי פופ

  
  ) . חובה (3-4 פרקים ,1992, תל אביב, הוצאת מטר, מניהול של אתמול למנהיגות של מחר, פיטר דרוקר

  )204429(מנ . דרו658
  

  ). חובה. (10 – 9  פרקים,2002 ,הוצאת אוניברסיטת חיפה, המשחק הפוליטי, יצחק סמואל
  516044(מש .שמור מדעי המדינה לפי סמו

  
  המנהל הציבורי בישראל

, ידיעות אחרונות, תל אביב, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמנהל בישראל: לא אדוני הנציב, נור- ק גליצח
2003.   

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

 1998, ריקובר'תל אביב הוצאת צ, 2000- לקראת שנות ההמנהל הציבורי בישראל, יעקב ראובני, .אהרון כפיר
 ).גרפית חובהביבליו. (295-327' עמ

  )1116951 (11007וגם תדפיס ) 391850(הצ .שמור מדעי המדינה לפי  מנה
  

  244 – 227'  עמ1994, ריקובר'צ, תל אביב, תרבות הניהול בישראל, עורכים-עמוס ירקוני, אהרון שנהר
  ).חובה(

227-244'  עמ–) 1117083 (11010תדפיס  וגם )248700(הנ .שמור סוציולוגיה לפי תרב  
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  ופות למנהל הציבורי חל
באר , הננקטת כלפיו  ועדה לבדיקת תפקידי המגזר השלישי בישראל והמדיניותוה, נור ואחרים–יצחק גל 

  . 2003, המרכז הישראלי המרכז לחקר המגזר השלישי, שבע
361.7E563180 (וע. ועד(  

  
 סוציולוגיה ," בישראלקווים לדמותה של החברה האזרית המאורגנת",  מיכל בר, חגי כץ, בנימין גדרון
  ). חובה . (400 – 369'  עמ, )2(', כרך ד, ישראלית
  )דלפק (4 אולם -כתב עת

  
האוניברסיטה :  א "ת ( מקראה–יסודות המנהל הציבורי ) עורך(מתוך דוד דרי , "על ההפרטה", סבס. ס.א

  . 382 – 371'  עמ,4 כרך , )2005הפתוחה 
  )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי

  
  מנהל ציבורי בעידן האינטרנט

Darrel M. West, Digital  Government: Technology and Public Sector Performance , (Princwton 
University Press, 2005), chapter 1.  
352.380285 WES d (1138403)  


