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 הלימודים  כנית ות
 

תחומית של האתגרים הניצבים בפני מנהלי המגזר הציבורי,  -התוכנית למנהל ומדיניות ציבורית מקנה הבנה רב
והרביעי  מדיניים,    .הפרטי, השלישי  והבנה מעמיקה בתהליכים החברתיים,  נרחב  יישומי  ידע  התוכנית מקנה 

התוכנית מותאמת    .כלכליים, ניהוליים, משפטיים, פוליטיים ומוניציפאליים הנדרשים להובלת מדיניות וקידומה
אב  לאלו המבקשים להרחיב את ההכשרה האקדמית שתסייע להם להשתלב בהובלת מדינות ציבורית ולהוות מש

שונות   גישות  ביישום  תעסוק  התוכנית  ובעולם.  בארץ  והתמורות  המתחדש  הידע  אחר  העוקב  איכותי  אנושי 
וחדשות למדיניות ציבורית, ובהטמעת גישות מנהליות וניהוליות חדשניות, בקידום ובפיתוח שירותים במערכות  

 .הממשל השונות ובבניית בסיסי ידע ומידע חדשים לשיפור רווחת האוכלוסייה 
( כדיסציפלינה שהתפתחה חקר הפוליטיקה, מדע המדינה  Public Policyמדיניות ציבורית )באופן מפורט יותר,  

ונורמות המשפיעים,   וכלכלה, מתייחסת לממשק שבין יחידים, קבוצות, ארגונים, רשויות ממשל, חוקים, כלים 
בידי   מרכזי  כלי  היא  ציבורית  מדיניות  למעשה,  הלכה  אי־העשייה השלטונית.  או  על העשייה  לחוד,  או  יחדיו 

שינוי ובנייה והיא משתקפת במגוון רחב של פעילויות הכולל חקיקה, קביעת תקנות,    הממשל להנעת תהליכי 
מנהליות, ופעילויות   קבלת החלטות  שונות  משימות  לביצוע  מוסדות  מיסים, הקמת  הקצאת משאבים, הטלת 

ירת  בקרה ואכיפה. בהתאם לכך, לימודי מדיניות ציבורית כוללים ניתוח דרכי הפעולה והחקיקה של הממשל, חק
הבעיות הציבורית וההתייחסות אליהן, מיפוי היעדים והמטרות של החברה והמשק, וזיהוי האמצעים השונים  

 לניתוב משאבים תיבוריים והבטחת ניצולם האפקטיבי, במטרה להגשים את היעדים המועדפים על החברה. 
ב את הידע והמחקר בשני  מהלך השנים ככל שתחום הלימוד של מדיניות ציבורית התפתח, עלה הצורך להרחיב

משלימים   אינטגרטיביים  )  - תחומים  ציבורי  )Public Administrationמנהל  ציבורי  וניהול   )Public 
Management ),   המתמקדים בדפוסי הפעילות המנהליים והניהוליים של ארגוני המגזר הציבורי. מכאן, לימודי

ויישומי הן   ידע אמפירי  ציבורית משלבים  ומדיניות  על אודות פעילות הממשל בתהליכי עיצוב מדיניות,  מנהל 
קביעת מדיניות, ביצועה/יישומה והערכתה )בתחומי מדיניות שונים( והן על אודות דפוסי המנהל והניהול בארגוני  

 המגזר הציבורי.  

 
   אוכלוסיית היעד

ולמנהלים המבקשים לקדם ולפתח יכולות וכישורים כמובילי מדיניות ומיישמי שינוי   כנית זו מיועדת למנהלות ות
בחזית העשייה הציבורית והחברתית ובעיקר בגופי המגזר הציבורי בישראל וכולל שירות המדינה, שלטון מקומי,  

אפשר לבוגריה  פותחה כדי ל תוכנית  ה.  חברות ממשלתיות ועוד  חברות לתועלת הציבור, ארגוני המגזר השלישי, 
רשויות מקומיות וחברות    -משדרי ממשלה, שלטון מקומי    -  ב במגוון רחב של ארגונים ומוסדותלהתפתח ולהשתל

מכוני מחקר / מוסדות  ,  ארגוני זרועות הביטחון,  עמותות וארגונים חברתיים ואזרחיים ,  חברות ציבוריות ,  כלכליות
 וני המגזר העסקי שיש להם ממשק למגזר הציבורי.  , כמו גם להשתלב בארגמחקר

 

 מבנה הלימודים  

 ים(.  ארבעה סמסטר )הלימודים יתקיימו במשך שנתיים מלאות  

 :  שש"ס במשך שנתיים באופן הבא   40לקבלת התואר השני נדרש לצבור 

 שש"ס  נ"ז 

 27 25 קורסי חובה  

 2 2 קורסי בחירה  

 2 2 סדנה 

 3 3 סמינריון

 2 2 פרויקט מסכם שנה א'  

 6 6 פרויקט גמר  

 42 40 סה"כ  
 

 ם.  יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים בהתאם למספר הנרשמי *

   סמסטרים 4ימי הלימוד יום בשבוע במשך  
 8:30-20:30בין השעות: 

 
 :  תנאים לסיום התואר

וכדומה(, יתבצע רק אם קיבל הסטודנט ציון  שקלול כלל רכיבי הציון בקורס )כגון: בחנים, עבודות, תרגילים  •
 עובר במטלת הסיום של הקורס. 

 .  לפחות בפרויקט עבודת גמר  76ציון של  •
 ר. מהציון הסופי של התוא 30%יהווה משקל עבודת גמר  
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וזאת על פי החלטת ראש   ת, מקרה של כישלון בעבודת גמר, יורשה הסטודנט להגיש עבודת גמר נוספב •
  וג. הח

הסופי של התואר ייקבע על בסיס ממוצע משוקלל של ציוני הסטודנט במקצועות הלימוד הכלולים  הציון  •
  הלימודים.  כנית ובת

 .לפחות  70לת התואר, מותנית בציון סופי ממוצע של קב •
 

 השלמות:  
 קורסי ההשלמה הנדרשים לקראת הלימודים בתוכנית:  

 

 שש"ס   נ"ז שם הקורס  

המערכת הפוליטית  
 בישראל 

0 2 

 2 0 מבוא לממשל ופוליטיקה 

 

יורשו להגיש בקשה לפטור וזאת על סמך    ,סטודנטים שלמדו קורסים הכוללים תחומים אלו או משיקים להם
במסגרת  את קורסי ההשלמה  תן להשלים  ינ.  הצגת סילבוס רשמי, ממוסד אקדמי מוכר, בגינו מתבקש הפטור

כניות הלימוד לתואר ראשון במכללה האקדמית עמק יזרעאל, או בכל מוסד אקדמי אחר המוכר ע"י המועצה  ות
 השני או במהלך שנת הלימודים הראשונה בתוכנית.   להשכלה גבוהה, טרם הרישום לקורסי התואר

 
   : ע"פ שנת לימוד כנית הלימודים ופירוט ת
 שנה א' 

קוד  
 הקורס 

 שש"ס  נ"ז שם הקורס 

 2 2 מבוא למדיניות ציבורית ומנהל ציבורי  22900

 4 4 יסודות הכלכלה למדיניות ציבורית  22901

 3 2 )שו"ת( שיטות מחקר א': מתודולוגיה כמותית   22902

 3 2 שיטות מחקר ב': מתודולוגיה איכותנית )שו"ת(  22903

 2 2 אתיקה, תורת המוסר ואיכות השלטון  22904

 2 2 כלכלת ביטחון סוציאלי  22905

 2 2 ניתוח והערכת מדיניות ציבורית 22906

 2 2 מבוא לרגולציה: תיאוריה, אסטרטגיה ופרקטיקה  22907

 2 2 ומנהלי משפט חוקתי  22908

 2 2 פרויקט מסכם שנה א'  22909

 24 22  כ סה"
 

לפחות בכל הקורסים וציון ממוצע    65כנית: על הסטודנט להשיג ציון של  ותנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בת
את הקורס "פרויקט מסכם שנה א"  . בנוסף, על הסטודנט לסיים  'לפחות בכל הקורסים בשנה א   70של  

 ומעלה.   70בציון 
 

 שנה ב'  

קוד  
 הקורס 

 קורסי קדם  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

  2 2 שיתוף והפקת מדיניות משותפת 22912

 22901 3 3 כלכלה ציבורית  22913

  2 2 מדיניות אנרגיה וסביבה  22914

 22909 6 6 פרויקט גמר: יישום מדיניות במגזר הציבורי  22915

  3 3 סמינריון  

  2 2 קורס בחירה  

  18 18  סה"כ 

" בציון  גמר: יישום מדיניות במגזר הציבורי על הסטודנט לסיים את הקורס "פרויקט    : 'בשנה    נאי מעברת
   ומעלה.   70
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 התמחות מעשית במסגרת הלימודים 

ומעשי   אמפירי  ידע  להקנות  שמטרתה  בשטח  מעשית  התנסות  כוללת  ולמהתוכנית  מדיניות  קסום  י להובלת 
ההתנסות בשטח תאפשר לסטודנטים לגבש תוכנית מוצעת מלאה ליישום    .התפקוד של ארגוני המגזר הציבורי

 .מדיניות ציבורית ברמת הארגון

 ההתנסות המעשית תתבצע בשני שלבים:  

 'פרויקט אישי מסכם לשנה א שלב א:  

פרויקט אישי המבוסס על עבודת שטח. מטרת הפרויקט האישי  בסוף שנת הלימודים הראשונה הסטודנטים יגישו  
וכתיבת מסמך   ציבורית מורחב  מדיניות  ניתוח  ולבסס את השלבים הראשוניים הנדרשים לקראת  לפתח  היא 

התאם, הקורס יקנה ידע תיאורטי  ביקנה יסודות ראשוניים מתוך פרספקטיבה של יישום.   זה  קורס    .מדיניות שלם 
ומעשי שיסייעו בידי הסטודנטים לבצע מיפוי ראשוני מבוסס עבודת שטח ובניית תשתית לקראת ניתוח מדיניות  

  - בהתאם, הסטודנטים יתמקדו בהבנה וניתוח דפוסי פעולתם של השחקנים המרכזיים הפועלים בזירות  מורחב.  
 .ת והחברתית בהקשר לסוגית מדיניות עכשוויתהתקשורתית, הכלכלי ,הציבורית, הפוליטית 

 .פרויקט הגמר ילווה על ידי מנחים מהתוכנית 

 קורס מהווה תשתית לפרויקט הגמר המסכם בשנה ב'.  ה

 פרויקט גמר מסכם שלב ב: 

 .הקורס מכוון לביצוע פרויקט מסכם הכולל היבטים מחקריים ויישומיים במנהל ומדיניות ציבורית 

( כמסמך המציג בעיה  policy paperבשני נושאים מרכזיים, הראשון, תפקידו של נייר מדיניות )הקורס יתמקד 
מעשית בתחום המדיניות הציבורית, מתווה לה חלופות מנומקות ומושכלות לפתרון, מציג שיקולי העדפה ומציע  

ידי מקבלי  -ואומצה על דרך פעולה יישומית. הנושא השני, יישום מדיניות כשלב שבו מדיניות שגובשה, עוצבה  
החל   ,ההחלטות מדיניות  יישום  על  והמשפיעים  הגורמים המעצבים  בסוגי  נתמקד  בעיקר,  הפועל.  אל  יוצאת 

כנית דורשת, זמינות בעלי כישורים היכולים לבצעה,  ו מההיגיון או הרציונל של התכנית, טיב שיתוף הפעולה שהת
    והמוטיבציה והמחויבות ליישמה.

 :המרכזיות של פרויקט הגמר הןמטרותיו 

הקניית תשתית תיאורטית מתקדמת שתסייע לסטודנטים בפיתוח חשיבה ביקורתית בהקשר לתכנון   .1
נייר מדיניות מפורט ומנומק בהתייחס לפרויקט ציבורי או מיזם חברתי המתמודד עם אתגר   וכתיבת 

 .אקטואלי
וכולל   .2 ליישום מדיניות  האמצעים והמשאבים המאפשרים    ,ניתוח הגורמים מתן כלים לכתיבת תוכנית 

   .השגת יעדי מדיניות

 .פרויקט הגמר ילווה על ידי מנחים מהתוכנית 

 
 

 קורסי חובה - שנה א' <<

 
 יסודות הכלכלה למדיניות הציבורית 

מספקת   הכלכלה  הכרת  במשק.  הממשלה  של  וההוצאות  המימון  בצורות  עוסק  הציבורית  הכלכלה  תחום 
לסטודנטים תובנה חיונית לדרך בה פועלים שווקים וכיצד חברות וצרכנים מקבלים החלטות בתנאי שוק. הקורס  

ת הצורות השונות  כלכליים של הממשלה וא-נועד לתת כלים לחשיבה כלכלית כדי להבין את התפקידים המיקרו 
אשר בהן משפיעה הממשלה על הקצאת המשאבים והתחלקות ההכנסות. מטרות הקורס להקנות את הידע  
האנליטי הבסיסי בתחום מיקרו הכלכלה: מושגי יסוד, תופעת המחסור, ויתור אלטרנטיבי ועקומת התמורה; היצע  

ציית הייצור, הוצאות הייצור, שיווי משקל  וביקוש במסגרת ענפי של תחרות משוכללת: פונקציית הביקוש , פונק 
בשוק המוצר, קביעת מחיר בשווקי המוצרים, כמו גם דפוסי התערבות ממשלה במשק סגור ומשק פתוח. בחלקו  
השני של הקורס נתמקד בעקרונות הכלכליים הנדרשים לפעילות והקצאת מקורות ציבוריים, תוך תיאור הסביבה  

כלכלת השוק נכשלת בהקצאה יעילה של המקורות במשק ונציג את הדרכים   המקרו כלכלית. נדון במקרים בהם
להתמודדות עם כשלי השוק, בין אם על ידי הממשלה ובין אם על ידי גופים נוספים. הקורס יציג בהרחבה את  
ויכולת   הממשלה  כשלי  את  יבחן  ואף  השוק,  כשלי  עם  התמודדות  לצורך  הממשלה  לרשות  העומדים  הכלים 

 ם אתגרים כלכליים.  התמודדותה ע
    65נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 08:30-11:45אביעד טור סיני  ד'    פרופ'   22901  א'
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 לתואר השני במנהל מדיניות ציבוריתהחוג  - בשנתון תשפ" 

 משפט חוקתי ומנהלי
כיצד יש להגדיר את מערכת היחסים בין הממשלה, הכנסת ובית המשפט ואת תפקידן של רשויות אלה? האם  
למדינת ישראל יש חוקה? באיזה אופן יש לשתף את הציבור בהחלטות של רשויות מנהליות ומשרדי ממשלה  

גוף עליו פיקחו?  ובהליכי חקיקה? האם מותר לפקידים בכירים לקבל עם תום תפקידם משרה בשוק הפרטי, ב 
"שבי   דוגמת  הישראלי  הציבורי  במשפט  מרכזיים  ומושגים  תופעות  ונבחן  המדינה  רשויות  בדיני  נדון  בקורס 
שקיפות   ומכרזים,  מנהליים  חוזים  מנהלית,  סבירות  מסתובבת",  "דלת  הרשויות,  הפרדת  עקרון  רגולטורי", 

ציה )אסדרה(, חופש העיסוק והמהפכה החוקתית.  ציבורית, שיתוף ציבור, הליכי חקיקה, ביקורת שיפוטית, רגול
נדון בפרשות מרכזיות במשפט החוקתי והמנהלי של ישראל, בין היתר באמצעות קריאה ודיון בפסקי דין וחוקים,  
תקנות והנחיות מנהליות, אתרי שיתוף ציבור וספרות משפטית. בקורס ננתח, למשל, את משבר הקורונה, שינויים  

היס בחקיקת  הטבעי  עדכניים  הגז  מתווה  ורגולציה,  חקיקה  בהליכי  רפורמות  ובחירות,  ממשלות  חילופי  וד, 
והכל מנקודת המבט של המשפט הציבורי. הקורס יפתח צוהר לעולם   והפיקוח על שוק התקשורת הישראלי, 

 המשפט ויקנה כלים בסיסיים לקריאה וניתוח של פסקי דין וחוקים ולניתוח סוגיות במשפט חוקתי ומנהלי.  
 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   12:15-13:45    'ד    ד"ר שרון ידין   22908 'א
 

 מבוא לרגולציה: תיאוריה אסטרטגיה ופרקטיקה 
רגולציה, או במונחה העברי 'אסדרה', משפיעה על חיי היום יום של כולנו בדרכים גלויות ונסתרות. הקורס עוסק  

וככלי   מרכזי  מדיניות  ככלי  כתופעה,  נדון  ברגולציה  בקורס  מודרנית.  והפוסט  המודרנית  במדינה  משילות 
בתיאוריות המסבירות את היווצרותה של רגולציה. בתוך כך נבחן את הכלים המגוונים בהם מבוצעת רגולציה  
ובדרכים להערכתם. בנוסף, נתמקד במושג החשוב 'משילות רגולטורית' ונברר מהן אסטרטגיות הציות והאכיפה  

 נדון במפגש שבין חידושים טכנולוגיים לרגולציה ובהשלכות של מפגש זה. לרגולציה. לבסוף, 
 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45  ' ד   נתיב -בורנשטיין ןד"ר קר    22907 'א
 

 כלכלת ביטחון סוציאלי
הקורס מיועד לסטודנטים שלא למדו כלכלה. מטרתו ללמוד על ניתוח המצב החברתי ועל המדיניות לשיפורו.  

שוויון וקיטוב,  -יידונו בו סוגיות מרכזיות הקשורות לביטחון הסוציאלי, למצב החברתי, כפי שהוא מתבטא בעוני, אי 
 וזאת בהתייחסות לטווח הקצר, הבינוני והארוך.  

   65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
    16:00-19:00ד"ר דניאל גוטליב  ד'     22905א' 

 
  בוא למדיניות ציבורית ומנהל ציבורימ

הקורס יעניק יסודות לניתוח דפוסי הפעילות הפוליטית והמבנית של המנהל הציבורי והמדיניות הציבורית. הקורס  
מי בישראל באמצעות גישות תיאורטיות שונות  יתמקד בהכרת המדיניות הציבורית בשלטון המרכזי ובשלטון המקו

ובחינת המדיניות בתחומים שונים בפעילותם. יינתן דגש לניתוח המבנה והפעולות של הרשויות הציבוריות. תכני  
הקורס יקנו ידע מעמיק על מבנה המנהל הציבורי בישראל ובעולם; רפורמות בניהול הציבורי; הפרטה ומיקור  

הדרג המקצועי והדרג הפוליטי; מודלים של תהליך המדיניות ציבורית; כשלי שוק וכשלים  חוץ; מערכת היחסים בין  
במדיניות הציבורית; ההשפעה של גורמים אינטרסנטיים; תפיסות אידיאולוגיות, ומוסדות פוליטיים על המדיניות  

ציב יתמקד בניתוח פוליטי של מדיניות  ובעולם. חלקו הראשון של הקורס  ורית, ובמסגרתו  הציבורית בישראל 
נעסוק בגורמים המשפיעים על העיצוב, קביעה והיישום של מדיניות ציבורית לפי גישות תיאורטיות שונות. חלקו  
המנהל   מהו  הציבורי:  למנהל  באשר  המדינה  מדע  חוקרי  ששואלים  מרכזיות  בשאלות  ידון  הקורס  של  השני 

וערכי  תפקידיו  מהם  התפתחותו,  של  ההיסטוריה  ומהי  המנהל  הציבורי  מאפייני  מהם  הציבורי,  המנהל  של  ו 
וגופים אחרים   הציבורי במדינות שונות ובתקופות שונות ומהם היחסים הרצויים והמצויים בין המנהל הציבורי 
במערכת הפוליטית והשלטונית, בעולם ובישראל. חלקו השלישי של הקורס יעסוק בשלטון המקומי, בתפקידיו,  

 לטון המרכזי, בתקצוב, רפורמות ותמורות דיגיטליות. בתחומי אחריות, ביחסיו עם הש
    65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 16:00-19:00'  ד   פרץ- חדוה וינרסקי ד"ר  22900 'א
 

 פרויקט מסכם שנה א' 
קורס זה ממוקד בהנחיית סטודנטים לפרויקט המסכם לשנת הלימודים הראשונה. מטרת הקורס המרכזית היא  

ובשלבים הראשוניים הנדרשים לניתוח מדיניות ציבורית. בהתאם, הקורס יקנה ידע תיאורטי ומעשי  פיתוח וביסוס  
שיסייעו בידי הסטודנטים לבצע מיפוי ראשוני מבוסס עבודת שטח ובניית תשתית לקראת ניתוח מדיניות מורחב.  

הציבורית, הפוליטית,    -   בעיקר, נתמקד בהבנה וניתוח דפוסי פעולתם של השחקנים המרכזיים הפועלים בזירות 
התקשורתית, הכלכלית  והחברתית בהקשר לסוגיות מדיניות. הקורס יקנה יסודות ראשוניים מתוך פרספקטיבה  

 הקורס מהווה תשתית לפרויקט הגמר המסכם בשנה ב'.   של יישום.
 70נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   08:30-10:00   'ד    סיני- אביעד טור  פרופ'  22909 'ב
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 לתואר השני במנהל מדיניות ציבוריתהחוג  - בשנתון תשפ" 

 שיטות מחקר א': מתודולוגיה כמותית 
הת  לתלמידי  להקנות  נועד  מתודולוגיות  והקורס  ומיומנויות  מחקרית  תשתית  ציבורית  ומדיניות  למנהל  כנית 

כמותניות הנחוצות לביצוע עצמאי של פרויקט מחקרי בסיסי תוך התמקדות במערכי מחקר מתאמיים )אם כי חלק  
קר ניסויים(. בנוסף, הקורס יקנה לסטודנטים כלים לניתוח ביקורתי  מן החומר הנלמד רלוונטי גם למערכי מח 

מדיניות   וסקירות  ציבורית  מדיניות  מנהל  של  בתחום  עת  בכתבי  המתפרסמים  מחקרים  איכויות  והערכת 
 המפורסמות מטעם מוסדות הממשל. 

 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 09.02.22 -)מעודכן נכון ל  10:15-13:45 '  ד  רות אמירד"ר    22902' ב
 

 מחקר א': מתודולוגיה כמותית שיטות 
 ' תנ"ז /  0שש"ס /  1
 ( 09.02.22 -)מעודכן נכון ל    17:45-19:15'  ד   גב' נעמה מאיר   22902' ב
 

 שיטות מחקר ב': מתודולוגיה איכותנית 
הקורס יקנה את התשתית להבנת מתודולוגיות איכותניות. הלימוד ייעשה על ידי הצגת שיטת מחקר אחת בכל  

והטכניקה   הרציונל  מבחינת  שונות  שיעור,  פרדיגמות  עם  היכרות  יציע  הקורס  במאמר/ספר.  יישום  ולאחריה 
במחקר האיכותני, בתפיסות שונות של ניתוח תוכן, ניתוח שיח, מחקר פרשני ונרטיבי. כמו כן נעסוק בדילמות  

 אתיות הקשורות לשיטות השונות, בחירת הנחקרים והסכמה מדעת, כניסה לאתרי מחקר ויצירת קשר. 
 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 09.02.22 -)מעודכן נכון ל  10:15-13:45   ' ד   ד"ר רות אמיר   22903 'ב
 

 שיטות מחקר ב': מתודולוגיה איכותנית 
 ' תנ"ז /  0שש"ס /  1
 ( 09.02.22 -)מעודכן נכון ל    17:45-19:15   'ד גב' נעמה מאיר     22903 'ב
 

 אתיקה, תורת המוסר ואיכות השלטון 
קורס זה מתמקד באתיקה יישומית, אתיקה ארגונית ומניעת שחיתות. תכליתם של כללי האתיקה היא להנחות  
כללים   כלפי הציבור לצד מתן מערכת  ראויה, בהתאם לחובת הנאמנות שלהם  להתנהגות  עובדי הציבור  את 

הגברת אמון הציבור  שישפרו את תפקודו של העובד ותפקוד הרשות המקומית, ויבטיחו טוהר מידות שיוביל ל
בעירייה.  הבנת כללי האתיקה מאפשרים ומסייעים לעובד להתמודד ביעילות עם מגוון הסוגיות שבגינן הוא נדרש  
לקבל החלטות, תוך הפעלת השכל הישר, שיקול דעת ופרשנות.  בבסיסו של הקורס נכיר כמה מתורות המוסר  

בהיסטורי שונות  בתקופות  שהתפתחו  המרכזיות  המחויבות  והאתיקה  את  לחדד  נועד  הקורס  המערבית.  ה 
וכן לתת כלים בהתמודדות   ציבור לאתיקה במגזר הציבורי ואת הצורך בהתנהגות אתית  הנדרשת של עובדי 
ומהי   אתיקה  מהי  יחדד  הקורס  דילמות אתיות.  ועם  הרחב  הציבור  עם  המגזר הציבורי  עובדי  של  היומיומית 

התמודדות אישית בתחום האתיקה בסביבת העבודה ובפעילות הציבורית.  המודעות האתית וייתן כלים ורעיונות ל
 הכרת תורת המוסר, אתיקה והקוד האתי ואיכות השלטון.   - תכני הסדנה יקיפו שלושה נושאי ליבה מרכזיים 

 65' / דסנ"ז /  2שש"ס /  2
     14:15-15:45'  ד   מר אייל לוי    22904' ב
 

 ציבורית ניתוח והערכת מדיניות 
מטרת הקורס הינה להקנות כלים להערכה וניתוח של תהליכי קביעת ויישום מדיניות ציבורית. הקורס יציג את  
ובכללם:   התהליך,  של  השונים  בשלבים  תוך התמקדות  ציבורית  מדיניות  וניתוח  להערכה  העיקריות  הגישות 

ם המעורבים, זיהוי הפער בין הרצוי  הגדרת הבעיה הציבורית, עוצמתה והשלכותיה על החברה, זיהוי השחקני
למצוי,  זיהוי וניתוח החלופות והכרעה ביניהן. הקורס יקנה כלים לניתוח כל אחד מהשלבים הללו תוך התייחסות  

ציבורית   נורמטיביות למדיניות  בחומר    - להצדקות  ישולבו  לאורך הקורס  וכשלי ממשל.  שוק  יסוד, כשלי  ערכי 
 חשיבה לניתוח מתחום המדיניות הציבורית.  התיאורטי ניתוחי אירוע  וכלי  

 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:00-17:30   'ד   אנה אוסטר ד"ר     22906 'ב
 
 
 
 


