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  כללי
המוסדיים והאתיים של , החברתיים, מטרת הקורס להעניק לסטודנט ידע בסיסי באשר להיבטים הפוליטיים

הקורס ) ההיסטורי(על אף שמו . ציבורי בעידן המודרני במדינות דמוקרטיותהמדיניות הציבורית והמינהל ה
על הזיקה , תוך הדגשת האבחנה בין שני התחומים, יעסוק ראשית במדיניות ציבורית ובהמשכו במינהל ציבורי

במהלך הקורס תוצגנה גישות תיאורטיות לתיאור שורשיה של מדיניות ציבורית במדינה . ועל ההבדלים
במסגרת . להסבר התהוותה של המדיניות ולניתוחה, ית הן מבחינה נורמטיבית והן מבחינה אמפיריתדמוקרט

כזרוע הביצועית של , המינהל הציבורי. היישום וההערכה של המדיניות הציבורית, זאת נעמוד על שלבי העיצוב
מועצות ; עריות(ושל הרשויות המקומיות ) והשופטת; המבצעת; המחוקקת(שלוש רשויות הממשל המרכזי 

עימם על חובותיו ועל הקשיים , ייבחן על מאפייניו המוסדיים והארגוניים, )מועצות מקומיות; אזוריות
בוחן על -  ייבחנו תחומים שונים של מדיניות ואירועי-  שנת הלימודיםותיר לנו תככל ש. מתמודדים העובדים בו

  .בסיס מתודולוגיות אנליטיות שונות
קוב במשך הסמסטר אחר סוגיות אקטואליות שונות המסוקרות באמצעי התקשורת לע) מאד- מאד(מומלץ 
למותר לציין כי מרבית הדוגמאות תבואנה . קבועות בהרצאות" אורחות", בדרך כלל, מאחר ואלו, השונים

  .מהנעשה במדינת ישראל אולם ביניהן נשתדל ככל הניתן גם להאיר את הנעשה במדינות אחרות
  מרכיבי הציון

  : ן הסופי מבוסס על שלושה מרכיביםהציו
ללא אפשרות  (בכל סמסטרהיעדרות מעבר לשני שיעורים . 10% – שיעוריםבהשתתפות פעילה נוכחות חובה ו) 1(

נישואין ; מחלה; מילואים(ללא הצדקה בליווי אישורים מתאימים ) ורעיונות יצירתיים לצבירת היעדרויות
  .בקורס" נכשל"כאי השתתפות בקורס כולו ופירושה ציון  תיחשב –) וכיוצא באלה; מדרגה ראשונה

   35%' בסוף סמסטר א – אמצע בחינת) 2(
  .  מהציון55%'  בסוף סמסטר ב– בחינה מסכמת) 3(
של השתתפות מידת התרשמות מה תקבע במהלך הקורס על פי הותהבחינשל כל אחת מת ומתכונה

  . שיעוריםהדיון ברמת מההבנה ומ, ות/הסטודנטים
  . ממרכיבי הציוןבכל אחד לקבל ציון עובר ית/על הסטודנטהקורס את ם בהצלחה יסימנת ל לע

  ערוצי התקשרות עם המרצה
לצורך  ןמקוואולם על פי מספר הנרשמים וההיענות אפשר כי ישולב ערוץ , פרונטאליתהקורס נלמד במתכונת 

  . זו ניתן יהיה גם להפנות שאלות למרצהבמסגרת . ות/העברת פריטי מידע וניהול קבוצות דיון בין הסטודנטים
ל יש לציין בכותרת ההודעה את שם "בכל פנייה בדוא.  המצוין לעילל"כמו כן ניתן יהיה לפנות גם באמצעות הדוא

  .שם הקורס וקבוצת הלימוד, הסטודנט
  . מדינה ניתן יהיה להגיע לפגישה במשרד בשעות הקבלה שתפורסמנה באתר הבית של המחלקה למדע ה–וכמובן 

  סדרי הלמידה
ת /ית קורא/אני יוצא מנקודת הנחה כי כל סטודנט. ככלל לא תהיה בדיקה פרטנית אשר לקריאת הפריטים להלן

על פי רוב במהלך השיעורים לא יהיה ניתוח מודרך של איזה . ה/את הפריטים על פי הקצב המתאים והנוח לו
  .פעמים השלמה, פעמים הרחבה, בחלקם תמצאו בהם חזרה על חומר השיעור; מהפריטים

בחינת הביניים תכלול את חומר הלימוד אותו אספיק לכסות עד לשיעור האחרון : אולם לתשומת לבכם
 בכל . חומר הלימוד אותו אספיק לכסות משך השנה כולהכלואילו הבחינה המסכמת תכלול את , בסמסטר זה

  . יילמד בכתהשלא ייכלל בחומר הבחינה נושא לאמקרה 
 על איזה מהפריטים המופיעים להלן ככל שאמצא לנכון ועל פי אופי השיעורים לוותרשומר לעצמי את הזכות אני 

 איזה מהפריטים המופיעים להלן להחליףכמו כן אני שומר לעצמי את הזכות . וההספק בהם במהלך הסמסטרים
  ). 'וכו; פרסום חדש ועדכני יותר; אי זמינות בספריה(על פי הצורך 

  
* * *  

  
 
 
 
  



  :נושאיהן ופרטי הקריאה, סדר ההרצאות
  'סמסטר א

   מושגי יסוד -דמוקרטיות ומדיניות ציבורית, על דמוקרטיה: 2-1 בועש
  :דמוקרטיה ומדינה דמוקרטית

  .39-82' עמ: 2002, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  ירושלים,על הדמוקרטיה. ר, דאהל
  )543439  (על.שמור מדעי המדינה לפי דל

  
  .20-30, 1996,  משרד הביטחון,אתיקה צבאית. א, כשר

  )331149 (ו"את תשנ.כשרשמור מדעי המדינה לפי   
  
  )המשך(מושגי יסוד : 3-2 בועש

  :  וכשלי השוק ערכי היסוד–להתערבות ממשלתית הנורמטיבית ההצדקה 
  

Stone, D. (2002) Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (New York and London: 
Norton & Company, Revised Edition), pp. 39-60 (equity), pp.86-130 (security & liber 
 (1094845) STO שמור מדעי המדינה לפי 
 
Weimer D.L. & Vining A. (2005) Policy Analysis (New Jersey: Prentice Hall, 4th edition), pp. 71-
112 
(1097277) WEI שמור מדעי המדינה לפי 

  
  )המשך(מושגי יסוד : 4-3שבוע 

  : וביורוקרטיה כשלי ממשל- התערבות הממשלתית ל ההצדקה הנורמטיבית
 2002,  המכון הישראלי לדמוקרטיה,משילות והרשות המבצעת בישראל, .ר, ואמיר. ד, נחמיאס, .א, אריאן

  .26-72'  עמ, ירושלים
  ) 537445( מש.המדינה לפי לפי ארי-שמור מדעי

  
  אינטרסים וניתוח מדיניות ציבורית, על שחקנים: 5-4 בועש

  :הצדקות פוזיטיביסטיות להתערבות המדינה
Dye, Thomas (2005), Understanding Public Policy, (New Jersey: Prentice Hall, 11th edition), pp. 
11-29. 
(1105648) DYE שמור מדעי המדינה לפי 

  
  :יניות ציבוריתטיפולוגיה של מד

Lowi, T. (1995) "Distribution, Regulation, Redistribution:  The Functions of Government", in 
Theodoulou, S.Z. and Cahn, M.A. (eds.) Public Policy – the essential readings (New Jersey: 
Prentice Hall), pp.15-25. 

  18.9.08הוזמן 
  
  סדר היום הציבורי ומדיניות ציבורית, רעל הציבו: 6 בועש

Parsons, W. (1996) Public Policy: An Introduction to the theory and practice of policy analysis 
(Massachusetts: Edward Elgar), pp. 110-144 

  )PAR) 1156872שמור מדעי המדינה לפי 
  
  עיצוב מדיניות ציבורית : 8-7 בועש

  : כלי המדיניות– וכשלי ממשל שוקתיקון כשלי 
Weimer & Vining (2005) Policy Analysis, pp. 209-260. 

  )WEI) 1097277שמור מדעי המידינה לפי 
  
   יישום מדיניות ומשילות :10-9 בועש

  :חסמי משילות
Nachmias, David and Ori Arbel-Ganz, "Policy Implementation in Israel: The Loss of Governmental 
Capacity", Journal of Public Administration, 2006,  Vol. 29, No. 9, pp. 679-699  

 )יופיע באתר הקורס ()1115647 (תדפיס
  
  
  



  הערכת מדיניות ציבורית: 11-10 בועש
Nachmias, D. (1995) "The Role of Evaluation in Public Policy" in Theodoulou, S.Z. and Cahn, 
M.A. (eds.) Public Policy – the essential readings (New Jersey: Prentice Hall), pp. 173-180. 
320.6 PUB 1995 (1156868) 

  תהליך התקצוב: 12 בועש
  :מושגי יסוד בתקצוב מדיניות ציבורית

: דינת ישראלמ) עורכים. (ד, ונחמיאס. א, רייכמןאצל " הצעות לרפורמה: תהליך התקצוב הממשלתי. "מ, שפירא
  .277-301 'עמ, 2006,  המרכז הבינתחומי הרצליה–מפעלות ,  הרצליה,מחשבות חדשות

   )1106757 (יש  .שמור מדעי המדינה לפי מדי
  
   סיכום הסמסטר והכנה לבחינת הביניים– 13 בועש

  'סמסטר ב
   שלטון מקומי ושלטון מרכזי–15-14שבוע 
מכון ,  ירושלים,למודרניות בין מסורתיות, בין ריכוז לביזור: ישראלרפורמה בארגון השלטון המקומי ב. ע, רזין

  .20-38' עמ, 2003,  פלורסהיימר לחקר מדיניות
  E320.8560187  (ג"רפ תשס. רזי(   

  
והשפעתם על המדיניות  המינהל הציבוריוהשלטון רשויות מאפיינים חוקתיים ומוסדיים של  – 91-61 בועש

  הציבורית
) עורכים. (ג, ומנחם. ד, אצל נחמיאס" רפורמה במנהל הממשלתי בישראל. "א, יראוני, .ד, נבלוםרוז, .י, נור-גל

  .117-158: 1999, ירושלים,  המכון הישראלי לדמוקרטיה,המדיניות הציבורית בישראל
  )430369(הצ  .שמור מדעי המדינה לפי מדי

  
  הממשליים בישראל ותהליכי הגלובליזצי-שחקנים חוץ :21-20 בועש

) עורכים. (א, ורם. ד, אצל פילק" גורמי התגבשות והתעצמות: קבוצות עסקיות בכלכלה הישראלית. "ד, ממן
  .116-130' עמ, 2004, ליר- מכון ון,  ירושלים,בעידן הגלובלי החברה הישראלית –שלטון ההון 

 )1116309(הה .שמור מדעי המדינה לפי שלט
  

" שכבתי של מדיניות הגירת העבודה בישראל- ניתוח רב: מדינתיים-ולאשחקנים מדינתיים . "א, וקמפ. ר, רייכמן
' עמ, 2004, ליר-מכון ון,  ירושלים, החברה הישראלית בעידן הגלובלי–שלטון ההון ) עורכים. (א, ורם. ד, אצל 

222-238.  
 )1116309(הה .שמור מדעי המדינה לפי שלט

  
  הציבוריתתרבות שלטונית והשפעתה על המדיניות : 23-22שבוע 

Arbel-Ganz, O. and Nachmias, D. (2008) "Public Responsibility of Elected Officials in Israel: 
Crossing the Bounds of Reasonableness", Israel Affairs (forth coming; draft will be available on the 
course website). 
  צפוי

  
, 2008, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, דותיו של מושג שנוי במחלוקת תול–שחיתות פוליטית . ד, נבות
  .111-155' עמ

  )1154075(שח .נבושמור מדעי המדינה לפי 
  
   בישראל סוגיות במדיניות ציבורית ומינהל ציבורי– 25-24 בועש

, אצל רייכמן, "ותלקחים מכישלונות עבר ברפורמות הבריא: 2010מערכת הבריאות בישראל לקראת . "א, שירום
-353, 2006, המרכז הבינתחומי הרצלייה,  הרצלייה, מחשבות חדשות–מדינת ישראל ) עורכים. (ד, ונחמיאס. א

381.  
   )1106757 (יש  .שמור מדעי המדינה לפי מדי

  
  דיון מסכם- 26 בועש

Nachmias, D. and Arbel-Ganz, O. (2005) "The Crisis of Governance: Government Instability and 
the Civil Service" in Cohen-almagor, R. (ed.) Israeli Institutions at the Crossroads (London and 
New York: Routledge), pp. 7-28; [also available in Israel Affairs, Vol. 11, No. 2 (Apr. 2005), pp. 
281-302]. 
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