תאריך עדכון :יוני 2017

מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית 71-114-23
סוג הקורס :הרצאה
שנת לימודים:

תשע"ז

סמסטר:

קיץ

היקף שעות 2 :ש"ש

מרצה :ד"ר אורי ארבל גנץ
שעות קבלה – בתיאום מראש oargana@gmail.com

מועדי המפגשים שיתקיימו :
20:00 – 18:00 -11.7
20:00 – 18:00 -8.8

מטרות הקורס:
מטרת הקורס להעניק לסטודנט ידע בסיסי באשר להיבטים הפוליטיים ,החברתיים,
המוסדיים והאתיים של המדיניות הציבורית והמינהל הציבורי בעידן המודרני במדינות
דמוקרט יות .על אף שמו (ההיסטורי) הקורס יעסוק ראשית במדיניות ציבורית ובהמשכו
במינהל ציבורי ,תוך הדגשת האבחנה בין שני התחומים ,על הזיקה ועל ההבדלים .במהלך
הקורס תוצגנה גישות תיאורטיות לתיאור שורשיה של מדיניות ציבורית במדינה דמוקרטית הן
מבחינה נורמטיבית והן מבחינה אמפירית ,להסבר התהוותה של המדיניות ולניתוחה.
במסגרת זאת נעמוד על שלבי העיצוב ,היישום וההערכה של המדיניות הציבורית .המינהל
הציבורי ,כזרוע הביצועית של שלוש רשויות הממשל המרכזי (המחוקקת; המבצעת;
והשופטת) ושל הרשויות המקומיות (עריות; מועצות אזוריות; מועצות מקומיות) ,ייבחן על
מאפייניו המוסדיים והארגוניים ,על חובותיו ועל הקשיים עימם מתמודדים העובדים בו .ייבחנו
תחומים שונים של מדיניות ואירועי-בוחן על בסיס מתודולוגיות אנליטיות שונות.
מומלץ (מאד-מאד) לעקוב במשך הסמסטר אחר סוגיות אקטואליות שונות המסוקרות
באמצעי התקשורת השונים ,מאחר ואלו ,בדרך כלל ,יאפשרו הבנה טובה יותר של ההרצאות
והמאמרים .למותר לציין כי מרבית הדוגמאות תבואנה מהנעשה במדינת ישראל אולם ביניהן
נשתדל ככל הניתן גם להאיר את הנעשה במדינות אחרות.
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חובות הקורס:
.1
.2
.3
.4

קריאה קבועה של ההרצאות
קריאת המאמרים
הגשת שתי מטלות (ראשונה  ;10%שנייה )25%
בחינה מסכמת 65%

מטלות אמצע :בשבוע השלישי של הקורס – על כל סטודנט/ית לאתר מאמר אקדמי באנגלית
(שפורסם בכתב עת מדעי או באסופת מאמרים) מחמש השנים אחרונות שקשור לאחד
הנושאים שנלמדים בקורס; יש להעלות אותו בקישור או בקובץ אותו למודל בצירוף סיכום
בשתי פסקאות.
בשבוע האחרון של הקורס  -ניתוח מאמר מרשימת הקריאה של הקורס (להלן) על פי מקרה
אקטואלי.
הנחיות יפורטו במפגש שיתקיים בשבוע השני של הקורס.

ביבליוגרפיה:
הרצאה  - 1מושגי יסד והצדקות נורמטיביות למדיניות ציבורית
הרצאה  – 2כשלי ממשל וטיפולוגיות של מדיניות ציבורית
הרצאה  – 3שחקנים וגישות פוזיטיביסטיות למדיניות ציבורית
הרצאה  – 4כלי מדיניות ועיצוב מדיניות
הרצאה  – 5עיצוב ,יישום והערכה של מדיניות ציבורית
הרצאה  – 6רשויות ,מינהל ומדיניות ציבורית
מאמרים לקריאה:
אליסון ,ג " )2013( .מתווה לשיטור דמוקרטי בכל מקום בעולם? רפורמה במשטרה ,שינוי
פוליטי ופתרון סכסוכים בצפון אירלנד" ,אצל גופר ,א .ובן-פורת ,ג .שיטור בחברה משוסעת,
חיפה :פרדס הוצאה לאור ,עמ' 187-155
ארבל-גנץ ,א" )2006( .מדיניות הסדרה ופיקוח בישראל :רשויות רגולטוריות ורשתות
מדיניות" אצל רייכמן ,א .ונחמיאס ,ד( .עורכים) מדינת ישראל – מחשבות חדשות ,הרצלייה,
הוצאת המרכז הבינתחומי הרצלייה ,עמ' .149-179
בינס ,ע .וארבל-גנץ ,א" )2015( .צריך שניים לטנגו :מדיניות הקליטה בישראל במבט
אנליטי" ,פוליטיקה ,מס'  ,24עמ' 94-64
_http://davis.huji.ac.il/sites/default/files/davisinst/files/pvlytyqh_gylyvn_24_0.pdf
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דורון ,ג ,.אריאן ,ע" )2009( .טובין ציבוריים ,כלכלת השוק החופשי והסדרה בינלאומית של
הסביבה ,או :למה לאוויר שאנו נושמים יש מחיר?" אצל זובידה ,ה .ומקלברג ,ד,.
הדמוקרטיה הישראלית בת  :60מציאות וחזון ,תל אביב :האגודה הישראלית למדע המדינה,
עמ' 132-111
להט ,ל ,.שר-הדר ,נ" )2015( .כשלי ערכים ציבוריים בניתוח מדיניות ציבורית והמחאה
בישראל  ," 2011ביטחון סוציאלי מס'  ,96עמ' 53-29
לימור ,נ .וגידרון ,ב" )2012( .אחריותם הציבורית של ארגוני המיגזר השלישי בישראל" ,אצל
כהן-אלמגור ,ר ,.ארבל-גנץ ,א ,.כשר ,א .אחריות ציבורית בישראל ,תל אביב :הקיבוץ
המאוחד495-470 ,
מזרחי ,ש ,.ויגודה-גדות ,ע .וכהן ,נ " )2009( .הניהול הציבורי החדש ) :(NPMאמון הציבור,
השתתפות אזרחית והערכת ביצועים – המקרה של מוסדות המספקים שירותי ביטחון
סוציאלי ובריאות בישראל" ,אצל זובידה ,ה .ומקלברג ,ד ,.הדמוקרטיה הישראלית בת :60
מציאות וחזון ,תל אביב :האגודה הישראלית למדע המדינה ,עמ' 161-133
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