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 2017תאריך עדכון: אוגוסט 

   
 71-664-23 הציבוריבמנהל השירות התפתחות 

 
 ד"ר דוד שוורץ

 
 בחירה סוג הקורס:

 ש"ש 2 היקף שעות: שנתי  סמסטר: חתשע" שנת לימודים:
 אתר הקורס באינטרנט

 
  מטרות הקורס:א. 

הציבורית  והערכות הרצויה של מערכות המנהל הציבורי, באמצעות המושגים והכלים ניתוח המדיניות אבחון ו
 התיאורטיים המקובלים בתחום. מלבד הטיפולוגיה הקיימת ,נסקור את האסכולות והפרדיגמות השונות הקיימות

 במנהל הציבורי. נבחין בין המנהל הציבורי לפרטי  וכן נדון בנושא  מתן השרות לציבור.
נבחן את התמורות התהליכים המתרחשים בארגון הציבורי, נתמקד בהתפתחויות שחלו במנהל הציבורי בישראל,  

ננתח את יחסי הגומלין בין  הגופים הציבוריים נותני השירות לאזרח ונדון ברפורמות במנהל הציבורי, בעידן המידע על 
 ה בהקשר המנהלי.ושינויים בחקיק רקע השינויים בתחומי הטכנולוגיה והכלכלה,

 
 ב. תוכן הקורס: 

הקורס יידון בהתפתחות המנהל הציבורי מבחינת התיאוריות וכן היישום בתחום הכלכלי של חלוקת המשאבים, 
בתחום המשפטי השפעת הבג"צ השפעתו של היועץ המשפטי לממשלה על הליכי המנהל, ההשפעה שיש לביקורת 

ולציה, הליכי הפרטה או הלאמה, כל אלו הם חלק מהדינמיקה של המדינה על ההליכים, מגמות של רפורמות ורג
 ההתפתחויות העוברות על המנהל הציבורי בישראל.

 
 מהלך השיעורים:

 שיעורים פרונטליים, השתתפות פעילה.
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

הכלכלה הפוליטית  1
 בישראל

ישראל ת"א: האוניברסיטה  יקיר)תש"ן( יסודות הכלכלה נוסח פלסנר
 המשודרת

מדיניות ציבורית  2+3
 ומנהל הציבורי

 

דוד נחמיאס ואתי סאנד "משילות ומדיניות ציבורית" בתוך דוד נחמיאס וגילה 
, ירושלים, המכון הישראלי המדיניות הציבורית בישראלמנחם )עורכים(, 

 .14-34, עמ' 1999לדמוקרטיה, 

4+5 

 
 תיאוריות ניהוליות 

 
, 31-28, עמ' 1990אביב, רמות, -, תלזמננו-מחשבה מנהלית בתחיים גזיאל, 

42-48, 120-126 

הארגון הפורמלי  6
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התפתחות המנהל  7+8
 ורגולציה

ירושלים, המכון הישראלי הרשות המפקחת,  –רגולציה גנץ, -אורי ארבל
 66-74, עמ' 2003לדמוקרטיה, 

 מדיניות ציבורית 9
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 .14-34, עמ' 1999לדמוקרטיה, 
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, עמ' 1999אביב, ספרית הפועלים, -, תלסוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית

95-109. 

 רפורמות במנהל 11+12

 
נור, דוד רוזנבלום, אלון יראוני, "רפורמה במנהל הממשלתי בישראל" -יצחק גל
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 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 לעניינים מנהליים

גילה מנחם, "מדיניות המים בישראל: פרדיגמות מדיניות, רשתות מדיניות  קבלת החלטות 15+16+17
המדיניות ומדיניות ציבורית" בתוך דוד נחמיאס וגילה מנחם )עורכים( 

 68-35, עמ' 1999, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, הציבורית בישראל
ביקורת ובקרה  18+19+20

 במנהל
, ירושלים, נציבות שרות המדינה, הביקורת הפנימית בישראלדברג, אשר פרי

 .15-51, עמ' 1995
תקצוב וחלוקת  21+22

 משאבים
, ירושלים, המכון , חוק ההסדרים בין כלכלה לפוליטיקהדוד נחמיאס וערן קליין 
 33-46, עמ' 1999הישראלי לדמוקרטיה, 

 הפרטה והלאמה 23+24

 
הפרטת חברות בישראל  זילברפרב, שמעון רוזביץ ,ציון -שלמה אקשטיין, בן

 .180-156אילן, תשנ"ח, עמ' -גן, בר-, רמתובעולם

 צדק חלוקתי 25

 
 ( אזרח צרכן נתין. אור יהודה: כנרת זמורה ביתן, דביר2012ברק ארז דפנה)

מעמדו של היועץ  26
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 הכללית פיצול מוסדי?(היועץ המשפטי לממשלה והתביעה 2010ברזילי גד,)
 ם: המכון הישראלי לדמוקרטיה-י 34מחקרי מדיניות 

 אחריות ציבורית 27

 
אחריות ציבורית  (2012אלמגור כהן רפאל,ארבל גנץ אורי,כשר אסא,)
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רה. ת"א: ידיעות (הארנק והחרב המהפכה המשפטית ושב2013פרידמן ד.)
 אחרונות, ספרי חמד.

( המהפכה החוקתית. ת"א: אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת 2010ספיר ג.)
 חיפה, ידיעות אחרונות

 
 ג. חובות הקורס:

 נוכחות מלאה בשיעורים 

 קריאת החומר הביבליוגרפי 

 הכנת תרגילים 

 מצגת בכיתה באחד מנושאי הקורס 
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 ד. ביבליוגרפיה:
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