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מטרת הקורס:
ניתוח המדיניות הציבורית והערכות הרצויה של מערכות המנהל הציבורי,
באמצעות המושגים והכלים 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 רקע
השינויים בתחומי הטכנולוגיה והכלכלה.
דרישות הקורס:
 .0קריאת החומר הביבליוגרפי .
 .3מבחן סופי מסכם ,על בסיס ההרצאות הפרונטאליות והחומר הביבליוגרפי.
.4הצגת המחקר על ידי הסטודנטים בכיתה.

הרכב הציון הסופי:
ייקבע עפ"י בחינה בתום הקורס – 31%
עבודת גמר סמינריונית01%-
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