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  תיאור הקורס
בהתאם . הניהול מהווה את עיקר פעילותו של המגזר הציבורי ומהווה תנאי הכרחי לקביעת מדיניות ולביצועה

 מסגרת הדיון במנהל הציבורי מתמקדת .ו את זומשלב שתי מסגרות מחקריות שונות המשלימות זהקורס לכך 
, בהיבטים פורמאליים ולא פורמאליים, ועוסקת בהתפתחות החשיבה המנהלית, בניהול ארגונים ציבוריים

 .רקע ומושגי יסוד בתורת המנהל הציבוריהיא להקנות מטרת הדיון במסגרת זו . בתהליכים ובאנשים, במבנים
מטרת  . ובטכניקות לביצוע המדיניות מתמקדת בתהליכי קביעת המדיניותמסגרת הדיון במדיניות הציבורית

 הסיכום משלב בין שתי המסגרות .הדיון במסגרת זו היא להקנות רקע ומושגי יסוד בתורת המדיניות הציבורית
משפיע על קבוצות , ובוחן כיצד המנהל הציבורי האחראי במידה רבה לקביעת המדיניות וליישומה, המחקריות

  .ות של אזרחים במסגרת קביעת כללי ההקצאהשונ
  

  דרישות הקורס
  .הרצאות בנוכחות חובה .1
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