56303 יסודות המנהל הציבורי
נ"ז:		 	2
ימים ושעות:		 רביעי 18:30-20:00
כיתה:           		טבע 2
מורה:			ד"ר אלון פלד
דוא"ל:			Alon.Peled@post.harvard.edu
שעות קבלה:		יום שלישי 07:00-08:00, יום רביעי 07:00-08:00 (חדר 4316)

עוזרי הוראה:
ברקת שקד HYPERLINK "mailto:shaked.bareket@mail.huji.ac.il" \o "blocked::mailto:shaked.bareket@mail.huji.ac.il" \t "_blank" shaked.bareket@mail.huji.ac.il 054-817-5858 (יום שני בין השעות 14:00-15:00, חדרי המתרגלים 4312-4313)
חאיק נדאל HYPERLINK "mailto:nidal.hayek@mail.huji.ac.il" \o "blocked::mailto:nidal.hayek@mail.huji.ac.il" \t "_blank" nidal.hayek@mail.huji.ac.il 054-654-1511 (יום שני בין השעות 17:30-18:30, חדרי המתרגלים 4312-4313)
קפולר ליאור HYPERLINK "mailto:lior.kapuller@mail.huji.ac.il" \t "_blank" lior.kapuller@mail.huji.ac.il   054-678-2346(יום רביעי בין השעות 14:45-15:45, חדרי המתרגלים 4312-4313)
שוורץ בנימין HYPERLINK "mailto:benjamin.schvarcz@mail.huji.ac.il" \o "blocked::mailto:benjamin.schvarcz@mail.huji.ac.il" \t "_blank" benjamin.schvarcz@mail.huji.ac.il 050-653-7096 (יום שלישי בין השעות: 11:15-12:15, חדרי המתרגלים 4312-4313)
 
תיאור הקורס:
הגדרה וניתוח של שאלות מפתח ומושגי יסוד בתחום המינהל הציבורי ובכללם: מינהל ופוליטיקה, תהליכי קבלת החלטות, מהות הארגון הבירוקרטי, פוליטיקה בירוקרטית, הרפורמה במינהל הציבורי, ריכוז וביזור, תקצוב ציבורי, מדיניות ציבורית ועוד.

דרישות הקורס:
תרגיל אמצע סמסטר: 30% ציון סופי
מבחן סוף סמסטר : 70% ציון סופי
הערות: 
	ציון סופי עבור הקורס יינתן אך ורק לתלמידים שהגישו עבודת אמצע סמסטר וגם נגשו למבחן סוף הסמסטר.
	נתייחס בחומרה רבה לכל ניסיון העתקה. בכל מקרה בו נמצא "דמיון מופלא" בין עבודות ו/או מבחנים הציון יחולק בין התלמידים (50 נקודות לכל תלמיד/ה). 
	במהלך הקורס יכול המרצה, במסגרת שיקול דעתו האקדמי, להחליט על שינויים
בתכנית הקורס, לרבות שינוי המטלות המפורטות בסילבוס 

תכנית השיעורים:
פגישה 1: 	מהו מינהל ציבורי?
פגישה 2: 	מינהל ופוליטיקה
	קריאה יחזקאל דרור, מנהיג תהיה לנו – מורה נבוכים למנהיג מכונן יהודי-ציוני,תל אביב: הוצאת ידיעות אחרונות, 2011, עמודים 43-61. מושגי יסוד: 7-39.
פגישה 3:	קבלת החלטות כמהות המינהל הציבורי
			קריאה: דרור, מנהיג תהיה לנו! (עמודים 65-172).
פגישה 4:	ההמחשה הויזואלית של נתונים בארגונים
קריאה: Edward Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, Chapter 1.
פגישה 5:	בירוקרטיה
פגישה 6:	פוליטיקה בירוקרטית
			קריאה: דרור, מנהיג תהיה לנו! (עמודים 175-304).
פגישה 7:	טכנולוגית המידע וקבלת החלטות
	קריאה: Peled, A. 2001. 'Centralization or Diffusion? Two Tales of Online Government', Administration & Society, 32, 686-709.
פגישה 8:	דגם ארגוני חדש: המגמה בעולם
			קריאה: דרור, מנהיג תהיה לנו! (עמודים 307-398) 
פגישה 9:	דגם ארגוני חדש: ניסיונות לרפורמה של המינהל הציבורי בישראל
			קריאה: דרור, מנהיג תהיה לנו! (עמודים 585-660).
גל-נור יצחק, רוזנבלום דוד, יראוני אלון. רפורמה במנהל הציבורי בישראל, רבעון לכלכלה 45, 1998, עמודים 83-108.  
פגישה 10:	ריכוז וביזור
			קריאה: דרור, מנהיג תהיה לנו! (עמודים 401-581) 
פגישה 11:	תקצוב ציבורי	
פגישה 12:	הפיקוח על הבירוקרטיה
קריאה: דרור, מנהיג תהיה לנו! (עמודים 663-783)
פגישה 13:	סיכום והכנה למבחן

