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 68520041מס' קורס: 

 )קורס חובה(שם הקורס: מודלים כמותיים להערכת מדיניות ציבורית 

 שם המרצה: פרופ' מיקי מלול 

 

 

 מטרת הקורס: 

מושגי שבבסיס הערכת מדיניות ציבורית, ולהכיר כלים  כמותיים יישומיים -מטרת הקורס להציג את הרקע התיאורטי

. הכלי המרכזי בו נשתמש יהיה ניתוח עלות תועלת.  במהלך הקורס ינותחו שלבי העשויים לשמש לביצוע הערכה זו

  ההערכה של פרויקטים נבחרים לדוגמא.

 

 הנושאים:

 ומטרותיה מעורבות הממשלה במשק .1

 נאים להצדקתו של פרוייקט ציבורי(כלכלת רווחה )הת .2

  פרוייקטים ציבוריים כמכשיר להשגת יעילות כלכלית .3

 אופטימליים, פיצוי קלדור היקס טוהגדרת מצבים פאר .4

 : הערכה כלכלית של פרויקטים ציבורייםCost-Benefitעלות תועלת  .5

 הערכת פרויקטים בתנאי קיצוב הון .6

 Cost Effectivenessעלות אפקטיביות  .7

 .TCM, עלות ביקור HPMגישות נוספות להערכת עלויות ותועלות: מחירים הדוניים  .8

 ם ציבורייםמודלים להערכת סיכונים בפרויקטי .9

 נטל עודף של מיסים .10

 רווחה כלכלית ואי שוויון )פונקציות רווחה חברתיות( .11

 ביטוח .12

 תועלת-יישומים של שיטת עלות .13

 

 בות הקורס:חו

  75%   :בחינה

    15%:בוחן

 (.3) . חובת הגשת תרגילים10%עבודת קבוצתית: פרויקט מעשי ובחינת עלות תועלת שלו  

 רשימת קריאות
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5. Harvey S.. Rosen, Gayer, T., & Civan, A. (2014). Public finance. McGraw-Hill Education.  

6. Hourie, E., Malul, M., & Bar-El, R. (2015). The social value of municipal services,  Journal 

of Policy Modeling 37.2:253-260. 

7. Nas, T. F. (2016). Cost-benefit analysis: Theory and application. Lexington Books.  

8. Rowthorn, R., & Maciejowski, J. (2020). A cost–benefit analysis of the COVID-19 disease. Oxford 

Review of Economic Policy, 36(Supplement_1), S38-S55. 

9. Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the public sector: Fourth 

international student edition. WW Norton & Company. 
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 1061-2-685: מס' קורס

 י )קורס חובה(: ניהול ציבורשם הקורס

 : פרופ' פני יובלשם המרצה

 

 תיאור הקורס

מטרת הקורס לנתח את בעיות היסוד והדילמות שאיתן מתמודד הניהול הציבורי בן זמננו ולהקנות כלים עיקריים לניהול 
וואה ציבורי אפקטיבי ויעיל. נתמקד בתהליכים ארגונים בכלל ודילמות עומק המעסיקות את מנהלים במגזר הציבורי בהש

לתהליכי ניהול במגזרים מקבילים. לצד ההבדלים, נתייחס גם למערכת שיתופי הפעולה ויחסי הגומלין המתקיימים בין 
פרטי, שלישי ורביעי דרך ממשל רישתי. -מוסדות המגזר הציבורי ובמארג היחסים בינם לבין ארגונים מהמגזר העסקי

 ום למציאות הישראלית. הקורס יתבסס על גישה השוואתית ותיאורטית, תוך ייש

 נושאי הקורס

 מאפייני המנהל הציבורי ובעיות היסוד איתן הוא מתמודד. .1

 ניהול ציבורי בדמוקרטיה שסועה .2

 ניהול ציבורי, ניהול פרטי וניהול במגזר השלישי: זיקת הגומלין בין התחומים להלכה ולמעשה. .3

 גישות לחקר הניהול הציבורי.  .4

 ניהול, מנהל ופוליטיקה. .5

 ת וסמכות בניהול הציבורי.אחריו .6

 תקצוב והקצאת משאבים במגזר הציבורי.  .7

 הפיקוח ובקרה פנימית וחיצונית. .8

 התנהגות ארגונית במגזר הציבורי. .9

 המשאב האנושי וייצוגיות ביורוקרטית .10

 (NPMרפורמות במגזר הציבורי: מניהול מסורתי לניהול ציבורי חדש ) .11

 PVM -ל NPM -רפורמות במגזר הציבורי: מ .12

 ורמות במגזר הציבורי: ממשילות, למשילות החדשה ומשיתוף לשותפותרפ .13

 מגזרים -דרגים ורבות-ארגונים, רבות-כלים לניהול ציבורי של רשתות רבות .14

כלי ניהול מתקדמים: סוכנויות ביצוע, מבנה ניהולי, מכרזים וחוזים, ניהול אסטרטגי, ממשל מקוון ושיתוף בקבלת  .15
 החלטות.

 

 דרישות הקורס

 פרטי הקריאה יעודכנו באתר הקורס בתחילת הסמסטר. –ספרות החובה  קריאת .1
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הגשת שני ניתוחי אירוע בהם יידרש הסטודנט ליישם בצורה אינטגרטיבית את הידע הנרכש בשיעורים ואת חומר  .2
 30%הציונים של שני ניתוחי האירוע מהווה  ממוצעהקריאה למקרים רלוונטיים למערכת הציבורית הישראלית )

 ון הסופי(. מהצי

 מהציון הסופי(.  70%בחינה מסכמת ) .3

 ביבליוגרפיה  **הפריטים לקריאת חובה יופיעו באתר הקורס

 . ירושלים: אקדמון.נהל ציבורי בישראלמ. 2007נור, יצחק. -גלחומר רקע לקורס: 

שקיפות, נ.  חברתי". בתוך: ארד, -. "השפעת היעדר שקיפות על עתידה של ישראל: מבט כלכלי2021דוד, ד. -בן .1
 אביב: שקיפות בינלאומית ישראל. -. תלשחיתות ומה שביניהן

 . ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.מאזן הכוחות בתהליך התקצוב. 2006בן בסט, א. ודהאן מ.  .2
 .219 – 167, 52 – 33. ירושלים: אקדמון. עמ'  נהל ציבורי בישראלמ. 2007נור, יצחק. -גל .3

 . ירושלים: מרכז המחקר של הכנסת.וק ההסדרים: סוגיות והשוואות בינלאומיותח. 2005רולף, ש. -הטיס .4

אחריות ציבורית בישראל, גנץ, א. וכשר, א. -אלמגור, ר., ארבל-, בתוך: כהן"אחריות ציבורית". 2012זמיר, י.  .5

 ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. 

מחלוקות אולוגיה?"  בתוך: ארנון, א., ויוסטמן, מ. )עורכים(. כלכלה: מדע, מקצוע או אידי 1. "מחלוקת 2009זעירא, י.  .6

 .11-23עמ' בכלכלה. 

גבולות ההפרטה פוקס, א., וציון, נ. -. "תיאוריות כלכליות פוליטיות של ההפרטה",  בתוך: גלנור, י., פז2014חבר, ש.  .7
 .מכון ון לירו הוצאת הקיבוץ המאוחד, ותחומי האחריות של המדינה

. "הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה: לקראת רפורמה רגולטורית בישראל?" בתוך: גלנור, 2014לוי פאור, דוד.  .8
 .ון ליר מכוןו הוצאת הקיבוץ המאוחד. גבולות ההפרטה ותחומי האחריות של המדינהפוקס, א. וציון, נ.. -י., פז

 .3. תל אביב: בורסי. פרק אחריות ציבורית וצריכה פוליטית. 2009מידני, א..  .9
 אביב: דביר.-תל החופש לבחור: עיקרי הכלכלה החופשית.. 1988מילטון, פ.  .10
 .31-50, 9-25אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' -תלבגלובליזציה.  .  אי נחת2005שטיגליץ, א. ג'..  .11

12. Bendor, J. (1990) ‘Formal Models of Bureaucracy: A Review’, in: N.B. Lynn and A. 
13. Donahue, D. John, and Zeckhauser, J. Richard. 2011. Collaborative Governance. NJ: 

Princeton University Press.   
14. Dye, T. R. (2017). Understanding public policy. Boston: Pearson. 
15. Hood, C. and M. Lodge. 2006. The Politics of Public Service Bargains: Reward, Competency, 

Loyalty - and Blame. Oxford: Oxford University Press. Ch. 1 
16. Lodge, M. and C. Hood. 2012. "Into an Age of Multiple Austerities? Public Management and 

Public Service Bargains across OECD Countries". Governance 25(1): 79-101. 
17. Møller, A.M. 2021. Deliberation and Deliberative Organizational Routines in Frontline Decision-

Making, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 31(3): 471–488. 
18. O’Toole, Jr. J. Laurence., and Meier, J. Kenneth. 2011. Public Management, Organizations, 

Governance, and Performances. NY: Cambridge University Press. Pp: 1-42. 
19. Peters, G. B. 1998. Managing Horizontal Government: The Politics of Coordination. Research 

paper 21. Candian Center for Management Development. 
20. Pollitt, C. and G. Bouckaert. 2004. Public Management Reform: A Comparative Analysis. 2nd 

edition. Oxford: Oxford University Press. Chs. 1-2. 
21. Pollitt, C., C. Talbot, J. Caulfield and A. Smullen. 2004. Agencies: How Governments do 

Things through Semi-Autonomous Organizations. London: Palgrave Macmilan. Chs. 1-2. 
22. Sher-Hadar, N., Lahat, L., & Galnoor, I. 2021. Collaborative Governance. Palgrave Macmillan, 

Cham. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%A8
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 )חובה( 2011-2-685: מס' קורס

 )קורס חובה( : מדיניות כלכלית יישומיתשם הקורס

 אל -רפי בר פרופ' שם המרצה:

 .308חדר  15, בנין 11-10יום ג', שעה  )בתאום מראש(: שעת קבלה

  rbarel@bgu.ac.il :כתובת מייל

  

 מטרת הקורס:

הקורס מתמקד באספקטים היישומים של ביצוע המדיניות הכלכלית בארץ, תוך התייחסות ספציפית ורציפה לאורך 

ר לסוגיות העומדות על הפרק. חלקו הראשון של הקורס מתרכז בניתוח של חלופות שונות של מדיניות כלכלית, הסמסט

תוך התייחסות ליעדים של צמיחה כלכלית, ליד יעדים של חלוקה שוויונית ושל צדק חברתי. החלק השני של הקורס 

משמעותם בתחום העסקי ובתחום החברתי. ידי הממשלה ובנק ישראל, ועל -מתייחס לאמצעים המעשיים הננקטים על

החלק השלישי מתייחס לסוגיות מרכזיות ספציפיות אחדות העומדות על הפרק היום כגון החדשנות ותפקיד הממשלה 

בקידומה, בעיית העוני, ועוד. לאורך כל הקורס, מתבצעים בכיתה ניתוחי מקרה, על בסיס התרחשויות שוטפות בכלכלה 

 הישראלית.

 :ן הסופיקביעת הציו

 100%בחינה סופית:  

 

 הנושאים:

 . מודל שיווי משקל כללי: יעדים, מדיניות וגורמים חיצוניים.1

 משתנים אנדוגנים ואקסוגנים. .

 משתני מטרה ומשתני מדיניות. .

 קוים כללים של מודל מקרו כלכלי. .
 

 . יישום מעשי של מדיניות כלכלית: יעדים חלופיים.2

 צמיחה כלכלית. .

 רווחה. .

 אי שוויון. צמצום .

 צמצום העוני. .

 צמצום האבטלה. .

 העלאת ההשתתפות בכוח העבודה. .
 

 .. מעורבות הממשלה בכלכלה: עיקרון וגישות3

 .גישות שונות של התערבות הממשלה .

 .שיקולים למעורבות הממשלה בכלכלת השוק .

 אמצעים של מעורבות. .
 

 .. כלים של מדיניות כלכלית ויישומם: מדיניות פיסקלית4

 מדינה: השפעותיו העסקיות והחברתיות.תקציב ה .

 ביטוי ליעדים חלופיים. :הגרעון, מבנה ההכנסות וההוצאות .

mailto:rbarel@bgu.ac.il
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 . כלים של מדיניות כלכלית ויישומם: מדיניות מונטרית.5

 .מדיניות הריבית ואמצעי התשלום .

 שער החליפין. .

 .שוק ההון .
 

 . כלים של מדיניות כלכלית ויישומם: שינויים מבניים:6

 .הפרטה .

 וזיות משקית וענפית.ריכ .

 .ליברליזציה .

 .הקצאת קרקע ומים .

 מדיניות אזורית. .
 

 מנוע הצמיחה הכלכלית המוביל היום: החדשנות. .7

 כשל שוק בחדשנות. .

 תפקיד הממשלה בקידום החדשנות. .

  מאפיינים ואסטרטגיות בחדשנות. .
 

 

 ביבליוגרפיה )קריאות חובה יופצו באתר הקורס(: 

1. Bailey,  S. J. (1995):  Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice, Macmillan. 
2. OECD Reviews on Local Job Creation (2015): Employment and Skill Strategies in Israel”, OECD, 

LEED 
3. Knowledge@Wharton (2015): How Income Inequality May Be Hurting Economic Growth. 
4. Institute for Economics and Peace (2021): “Economic Value of Peace 2021”. 
5. Applebaum, B. (2014): Jean Tirole Wins Nobel in Economics for Work on Regulation, The New 

York Times. 
 "2025עד  2022שנתית לשנים -"תכנית התקציב הרב (:2021משרד האוצר ) .6
", מרכז טאוב לחקר המדיניות 2021תרשימים בנושא חברה וכלכלה בישראל  -תמונת מצב המדינה (:2021אבי וויס ) .7

 החברתית בישראל.
 (: "בחינת איזונים בשעת משבר לאומי"2021האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ) .8
 2021שאלות חשובות לישראל בשנת  -"בעקבות הקורונה (:2021אוב לחקר המדיניות החברתית בישראל )מרכז ט .9

 ולאחריה". 
ואומדן  2019-2018–שוויון בהכנסות -רמת החיים, העוני והאי (:2020אנדבלד, מ., הילר, א., כראדי, ל. וקסיר, נ. ) .10

 )לפי נתונים מינהליים(. 2020 -ל
 "2020 "חשבונות לאומיים דצמבר (:2020יקה )הלשכה המרכזית לסטטיסט .11
-"עתידו של מנוע הצמיחה הישראלי: חזרה להובלה של תעשיות עתירות הידע ולחדשנות מדעית(: 2009בנטור, א. ) .12

 , פורום קיסריה.טכנולוגית"
 . פרקים נבחרים.2020דין וחשבון (, 2021בנק ישראל ) .13

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2020.a
spx 

", המוסד לביטוח לאומי, 2009-1997מדידת עוני לפי סל צריכה הולם בישראל (: "2011גוטליב, ד. ופרומן, א. ) .14
 מנהל המחקר והתכנון.

 מידע.", הכנסת, מרכז המחקר והתעשיית הייטק ותעשייה מסורתית בפריפריה(: "2008גולדשמידט, ר. ) .15
 ", מוסד שמואל נאמן והטכניון., תכנית אב לישראל בשנות האלפיים )תמצית(2020ישראל (: "1996מזור, א. ) .16
, כלכלת ישראל בדגש קל,  פרק  ח'  המגזר הציבורי ומעורבות הממשלה במשק(: 1998לובנטל ,וינבלט, קופ ושרון ) .17

 . 119-125, עמ' 
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 68520170מס הקורס:       

 )קורס בחירה( יפות בשלטון המקומי: מעת של שגרה למשברשק:שם הקורס 

 מרגריטה )ריטה( ברר שם המרצה      

 Barerma@post.bgu.ac.il דואר אלקטרוני      

 
 תקציר הקורס 

מדינות דמוקרטיות מכירות בנושא השקיפות כחלק חיוני של אחריות שלטונית. כתוצאה מכך, מדינות 
אימצו תקנות או חקיקה שתקדם שקיפות  (OECD) ולפיתוח כלכליהחברות בארגון לשיתוף פעולה 

ברמות שונות. ברמה המוניציפאלית ישנם הבדלים בשקיפות הניהולית בעת שגרה ובעת משבר. הקורס 
נועד לבסס ידע אודות ניהול תחום השקיפות ברשויות המקומיות. נבחן באופן מעמיק סוגיות מרכזיות 

מה התיאורטית והפרקטית. תחילה, נכיר את המשמעות של המושג של שקיפות בשלטון המקומי בר
שקיפות, את התאוריות עליהן הוא מתבסס, ואת החקיקה הקיימת בישראל בהקשר של חופש מידע 
והנגשת המידע. בחלק השני של הקורס ייבחן תהליך המעבר בין עיתות שגרה לעת משבר וההשלכות 

מקומיות. החלק השלישי של הקורס יחשוף את הסטודנטים הנובעות מכך על רמת השקיפות ברשויות ה
לאתגרים בשלטון המקומי בתחום השקיפות ויעניק כלים ומיומנות של גמישות וחשיבה רוחבית 

הדרושים להתמודדות עם אתגרים אלה. לבסוף, הקורס יקנה לסטודנטים כלים יישומיים של ניהול 
 מוניציפאלי שקוף ומשתף.  

 
 :נושאי הקורס

 ג שקיפות ותיאוריות העומדות בבסיס מושג זהמוש .1

 הרכב רשויות מקומיות בישראל .2

 חקיקה בנושא חופש מידע והנגשת מידע .3

 Open Government Partnership -ממשל פתוח  .4

    תחומים שונים של שקיפות: שקיפות כלפי חוץ, שקיפות פנים ארגונית ושקיפות בתהליך קבלת  .5

 ההחלטות       

 ן עת של שגרה לעת של משברתהליך המעבר בי .6

 תחום של משבר(-מושג חירום בישראל )תת .7

 שקיפות בעת של משבר )וחירום( .8

 שימוש רשויות המקומיות ברשתות חברתיות .9

 Participation vs. Collaboration)שיתוף ציבור, השתתפות מול שותפות ) .10

 חסמים ותמריצים של השלטון המקומי להשגת שקיפות .11

 
 :הקורס מטלות/דרישות      

 קריאת ספרות החובה. .1
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 מהציון הסופי(.  30%הצגת מאמר אחד מהמאמרים הרשומים בביבליוגרפיה של הקורס לפי בחירה ) .2

 מהציון הסופי(.  70%בחינה מסכמת ) .3

 

 :תיאור הקורס       

 

 שקיפות בשלטון המקומי בעת של שגרה –חלק א 

 מושג שקיפות והתיאוריות עליו הוא מתבסס – 1שיעור  

 ספרות חובה:

1. Florini, A. (2007). Introduction. The battle over transparency. In The right to know (pp. 1-

16). Columbia University Press. 

 

 ספרות רשות:

2. Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and 

136.-cific sociological review, 18(1), 122organizational behavior. Pa 

3. Academy of  Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review.

74.-(1), 5714 ,management review 

4. International Journal on  Florini, A. M. (2002). Increasing transparency in government.

37.-, 3World Peace 

5. Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional 

610.-(3), 57120 ,Academy of management review approaches. 

 

 הרכב רשויות מקומיות בישראל וחובתן בנושא חופש מידע והנגשת מידע – 2שיעור  

 ספרות חובה:

, 157. השלטון המקומי בישראל רקע כללי, סוגיות ליבה ואתגרים. מחקר מדיניות 2020אריאל פינקלשטיין.  .6

 המכון הישראלי לדמוקרטיה. 

 

 ספרות רשות:

 .1999-המידע, תשנ"ט תקנות חופש, 1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח .7

 .2020דוח שנתי אודות יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות,  .8
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  (metar.muni.il)חוק חופש המידע -מועצה מקומית מיתר אתר אינטרנט מועצה מקומית מיתר:  .9

 .2013-עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, תשע"גתקנות שוויון זכויות לאנשים  .10

 .01/2009חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .11

 חובות פרסום באינטרנט החלות על הרשויות המקומיות, היחידה הממשלתית לחופש המידע. .12

 

 ממשל פתוח ותחומים שונים של שקיפות – 3שיעור 

 ספרות רשות:

13. 2). Developing and testing a theoretical Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W. (201

Public administration  mediated transparency of local governments.‐framework for computer

571.-(4), 56272 ,review 

14. Turpin, S. M., & Marais, M. A. (2004). Decision-making: Theory and practice. ORiON, 

20(2), 143-160. 

 ר אינטרנט:את .15

Open Government Partnership | Committed to making governments more open, accountable, and 

responsive to citizens (opengovpartnership.org) 

 

 חלק ב: שקיפות בשלטון המקומי בעת משבר

 ין עת של שגרה לעת של משבר, מושג משבר וחירום וההשפעה על הרשויות המקומיותמעבר ב – 4שיעור  

 ספרות חובה:

. התפיסה להבטחת הרציפות התפקודית באספקת המוצרים השירותים 2022רשות החירום הלאומית.  .16

 משרד הביטחון.  .באמצעות יעדים לאומיים ורמות שרות, רשות החירום הלאומית

 

 ספרות רשות:

 .1945חירום(, -הגנה )שעתתקנות ה .17

 הנחיות להכנה. - 2021, תקציב הג"א מקומי )התגוננות אזרחית( לשנת 10/2020חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .18

19. Biggs, D., Biggs, R., Dakos, V., Scholes, R. J., & Schoon, M. (2011). Are we entering an 

(2).16 ,ietyEcology and Soc era of concatenated global crises?. 

https://www.metar.muni.il/shkifut/Pages/meida.aspx
https://www.metar.muni.il/shkifut/Pages/meida.aspx
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
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20. Holland, D., Seltzer, T., & Kochigina, A. (2021). Practicing transparency in a crisis: 

and message transparency on  examining the combined effects of crisis type, response,

(2), 102017.47 ,Public relations review organizational perceptions. 

 

 שקיפות בעת של משבר )וחירום(   – 5עור שי

 ספרות חובה:

 עיריית רהט. –תיק מכלול מידע לציבור  .21

 תיק האב להיערכות העירייה והמועצה המקומית לחירום. .22

 ספרות רשות:

המכון הישראלי  -מצב חירום מצב חירום: מאמרים, ספרים ואירועים באתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה:  .23

  (idi.org.il)לדמוקרטיה

24. Kerr, R. (2008). Discourse and leadership: Using the paradigm of the permanent state of 

216.-(3), 2015 ,Critical Discourse Studies emergency. 

25. E. (2018). Determinants of local governments’ Romero, F., & de Araujo, J. F. F. -Tejedo

Administration &  level panel data.-transparency in times of crisis: evidence from municipality

554.-(4), 52750 ,society 

 שקיפות קבלת החלטות  – 6שיעור  

 ספרות חובה:

26. , H., Lal, S., Eggo, R. M., ... & Roberts, C. H. Enria, L., Waterlow, N., Rogers, N. T., Brindle

(2021). Trust and transparency in times of crisis: Results from an online survey during the first 

19 epidemic in the UK. PloS one, 16(2), e0239247.-wave (April 2020) of the COVID 

 ספרות רשות:

27. term ‐rges, T. L., & Leschine, T. M. (2004). Promoting transparency of longDrew, C. H., Nye

Risk Analysis: An  environmental decisions: the Hanford decision mapping system pilot project.

1664.-(6), 164124 ,International Journal 

28. ency of environmental decision making: A Drew, C. H., & Nyerges, T. L. (2004). Transpar

71.-(1), 337 ,Journal of risk research case study of soil cleanup inside the Hanford 100 area. 

29. making: towards trust in ‐Grimmelikhuijsen, S. G. (2010). Transparency of public decision

35.-(1), 52 ,ernetPolicy & Int local government?. 

https://www.idi.org.il/tags/31230#eventsPart
https://www.idi.org.il/tags/31230#eventsPart
https://www.idi.org.il/tags/31230#eventsPart
https://www.idi.org.il/tags/31230#eventsPart
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30.  

 

סיור במרכז הפעלה של הרשות ושיחה עם בעלי התפקידים במערך  –ביקור ברשות מקומית בעוטף עזה  – 7שיעור 

 מועד הסיור  יפורסם בהמשך -החירום

 

 חלק ג: אתגרים בשלטון המקומי בתחום השקיפות 

 פות כלים הקיימים בידי הרשויות המקומיות בניהול וביצוע שקי – 8שיעור 

 ספרות חובה:

31. Hsu, A., Weinfurter, A., Tong, J., & Xie, Y. (2020). Black and smelly waters: How citizen-

generated transparency is addressing gaps in China’s environmental management. Journal of 

Environmental Policy & Planning, 22(1), 138-153. 

 

 ת:ספרות רשו

32. Jin, Y., Liu, B. F., & Austin, L. L. (2014). Examining the role of social media in effective 

crisis management: The effects of crisis origin, information form, and source on publics’ crisis 

responses. Communication research, 41(1), 74-94. 

33. Shambaugh, G. E., & Shen, E. B. (2018). A clear advantage: The benefits of transparency 

to crisis recovery. European Journal of Political Economy, 55, 391-416. 

 

 רשויות מקומיות ורשתות חברתיות – 9שיעור 

 ספרות חובה: 

34. of social media in local  Graham, M. W., Avery, E. J., & Park, S. (2015). The role

394.-(3), 38641 ,Public Relations Review government crisis communications. 

 

 ספרות רשות: 

35. Lappas, G., Triantafillidou, A., Deligiaouri, A., & Kleftodimos, A. (2018). Facebook content 

The review of  case of Greek local governments.strategies and citizens’ online engagement: The 

20.-(1), 112 ,socionetwork strategies 
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36. Kavanaugh, A. L., Fox, E. A., Sheetz, S. D., Yang, S., Li, L. T., Shoemaker, D. J., ... & Xie, 

Government  L. (2012). Social media use by government: From the routine to the critical.

491.-(4), 48029 ,Information Quarterly 

37. content -Wukich, C. (2022). Social media engagement forms in government: A structure

(2), 101684.39 ,Government Information Quarterly framework. 

 

 )Participation vs. Collaborationשיתוף ציבור, השתתפות מול שותפות )  – 10שיעור  

 ספרות רשות: 

38. Haro-de-Rosario, A., Sáez-Martín, A., & del Carmen Caba-Pérez, M. (2018). Using social 

media to enhance citizen engagement with local government: Twitter or Facebook?. New media & 

society, 20(1), 29-49. 

39. Kim, S., & Lee, J. (2019). Citizen participation, process, and transparency in local 

government: An exploratory study. Policy Studies Journal, 47(4), 1026-1047. 

 –מעת של שגרה למשבר  ום השקיפות בשטחהרצאת אורח של בעל תפקיד משלטון המקומי על ייש – 11שיעור  

 בהרצאה זו נוכחות חובה

 שקיפות ברמה השוואתית בינלאומית + הצגות תרגילי בית  – 12שיעור  

 ספרות רשות: 

40. Fissi, S., Gori, E., & Romolini, A. (2022). Social media government communication and 

International Journal of Public  19: evidence from Italy.-Covid stakeholder engagement in the era of

.Sector Management 

41. Hossain, M. Z., & Biswas, R. K. (2022). Citizen Attitude and Trust in Government during 

.12-, 1International Journal of Public Administration 19 Pandemic in Bangladesh.-COVID 

42. Shepherd, E., Stevenson, A., & Flinn, A. (2010). Information governance, records 

management, and freedom of information: A study of local government authorities in England. 

345.-Government Information Quarterly, 27(4), 337 

 
 אתגרים בנושא שקיפות + הצגות של תרגילי בית - 13שיעור  

 ספרות חובה: 

43. Weller, A. (2019). Transparency: motivations and challenges. In Explainable AI: 

interpreting, explaining and visualizing deep learning (pp. 23-40). Springer, Cham. 
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 0148-2-685: מס' הקורס
 

 ) קורס בחירה מרוכז( : ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראלהקורס שם
 

 : פרופ' רמי יוסףשם המרצה

 ramiyo@som.bgu.ac.il: דואר אלקטרוני

 

 כקורס מרוכז. מועבר  שעות סמסטריאליות 3: משך הקורס

 

 .26.03והבחינה תתקיים ב  16:00-09:00, בין השעות 20.03, 19.03, 16.03, 15.03, 13.03 תאריכי הקורס המרוכז:
 

מערך הפנסיה והגמל בישראל לאור כל הרפורמות שעבר הענף הפנסיוני בישראל טרת הקורס להכיר לסטודנט את מ

 . ההון בישראלשוק לניהול חוזי פנסיה וגמל בהחיוניים העסקיים הניהוליים הקניית הכלים , ו

The purpose of this course is to acknowledge the student the structure of the Israeli pension market 

as well as the management techniques of pension contracts evaluations. 

 מטרות הקורס:

 לקורס שלוש מטרות בסיסיות:

 קצבאות המוסד לביטוח לאומי. -מבנה הרובד הראשוןהכרת  .1

 .בישראל על כל רבדיוהשוק הפנסיוני הכרת  .2

 ת הכלים הדרושים לחישובי פנסיות. הקניי .3

 

 שיטת ההוראה:

 .ועבודה מסכמתהקורס משלב הרצאות, 

 

 :ביבליוגרפיה

 חוק חוזה ביטוח לאומי. .1

 תקנות המוסד לביטוח לאומי. .2

 -1458828) מהדורה חמישית. לשכת סוכני הביטוח בישראל. . -ביטוח חיים(.  1992גילון יעקוב. וינרב משה. ) .3

SYSNO) 

 ((HG 4028.S3K3 . הוצאת עתרת.ביטוח החיים הפנסיה והגמל בישראל(. 1988ה. )כהנא יהוד .4

 מאמרים ופרסומים אקדמיים שיינתנו במהלך הקורס כחובת קריאה. .5

 תקנון קרן הפנסיה "עמיתים". .6

 נציבות שירות המדינה. -תקנות פנסיה תקציבית .7

 חוזרי האוצר, פסיקות משפטיות, דוחות ופרסומים בנושא.  .8
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 הקורס: מטלות 

 הציון נקבע בהתבסס על שני מרכיבים:

 .חובה  -20%עבודה להגשה  •

 .80%מבחן מסכם   •

 

 
 קצבאות המוסד לביטוח לאומי -1רובד  –פרק א' 

 קצבאות המוסד לביטוח לאומי לפי ענפים. .1

 נכות מעבודה. .2

 נכות כללית. .3

 שארים. .4

 תלויים. .5

 קצבאות זקנה. .6

 סיעוד. .7
 
 

 מבוא -2רובד –פרק ב' 
 גים בסיסיים.מבוא ,מוש .8

 קרנות השתלמות, קופות גמל.  .9
 לחוק. 14חוק פיצויי פיטורין וסעיף  .10

 חוק פנסיית חובה בישראל. .11

 קרנות הפנסיה הותיקות והחדשות.  .12
 מבוא. -ביטוח מנהלים .13

 ביטוח סיעודי,  .14

 ביטוח אובדן כושר. .15

 

 
 הרובד הפנסיוני השני בישראל בהרחבה–פרק ג' 

 פנסיית יסוד. .16
 פנסיה מקיפה. .17
 ה תקציבית.פנסי .18
 .ביטוחי מנהלים .19
 .יתרונות וחסרונות של פנסיה מקיפה וביטוחי מנהלים .20
 הרפורמות בענף הפנסיה בישראל ומבנה הענף הפנסיוני לאור הרפורמות. .21

 חוק פנסיית חובה בישראל. .22
 עקרונות התמחור הפנסיוני וחישוב זכויות העמיתים. .23
 פ"י תקנון קרן הפנסיה., נכות וזקנה וחישוב זכויות העמיתים עפנסיית שארים .24
 בניית תיק פנסיוני אופטימאלי. .25

 
 

 המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית
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 68520167מס קורס: 

 )קורס בחירה( ניהול ומדיניות ציבורית בדמוקרטיה מגוונת תרבותשם הקורס: 

 שם המרצה: ד"ר תהילה קלעג'י

 

הטרוגניות וייבחן מודלים של גיבוש מדיניות ציבורית קורס זה יעסוק בסוגיות ניהול ומדיניות ציבורית בקרב חברות 

שעוצבו במדינות שונות ביחס למקרה הישראלי. במהלך הקורס נעמיק בתיאוריות של ניהול בן תרבותי, זכויות מיעוטים, 

ו רב תרבותיות, הסדרים קונסוציונליים, אתגרים בחלוקת משאבים במוסדות הציבוריים השונים וניהול אוטונומיות. כמ

כן, נעסוק בגישות ליישומה של מדיניות תרבות כזו, ונסקור את האתגרים והמורכבויות הנלוות לכך, תוך שימת דגש על 

  מיעוט ומתח לאומי.-ניסיונן של מדינות המתמודדות עם יחסי רוב

 

 :מטרת הקורס

ור המושגים, גיוון תרבותי ורב מטרת הקורס, לתת מענה למיומנויות הניהול הציבורי ולתהליך עיצוב המדיניות תוך ביר

תרבותית. הסטודנטים -תרבותית. בהקשר זה  נכיר ונשווה בין מודלים מגוונים לעיצוב מדיניות ציבורית במציאות רב

ירכשו כלים ביקורתיים להערכה ותכנון מדינות ציבורית תוך התמודדות עם סוגיות בתחום. לסיכום, נעמיק בניתוחם של 

 הישראלית בהשוואה למדינות נוספות.מקרי בוחן מהמציאות 

 

 נושאי הקורס ומקורות לקריאה:

 

 )תרבות, רב תרבותיות ומגוון( מבוא והגדרת מושגים

Kymlicka, Will, (2010), ‘The Rise and Fall of Multiculturalism,’ International Social Science Journal 

61, 199, pp. 97–112. 

 

 )במשפט הבינלאומי ובדיני זכויות אדם(וטים זכויות קיבוציות של מיע

 . מגדר.20-(. מנשים שקופות לנשים נוכחות: מאבקן של נשים חרדיות על ייצוגן בכנסת ה2015צרפתי, א. )

 

תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית. -(. המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתאוריה הרב2017שטופלר, ג. )

 בץ בעריכת ראיף זריק ואילן סבן(.משפט, מיעוט וסכסוך לאומי )קו

 

 סולידריות חברתית וחלוקת משאבים בחברות מיעוט

. המכון לאסטרטגיה 2019אריה גרין, אוקטובר  –סקירה משווה  –זכויות קיבוציות של מיעוטים במדינות דמוקרטיות 

 58-68פי המשפט הבינלאומי -מעמד מיעוטים על –ציונית. נספח א 

 

 בהקשר של חברות רב תרבותיות"מדיניות ייחודית" 

הלכה למעשה: על הכרה, שליטה ונגישות לשירותים חברתיים. מתוך ” מדיניות ייחודית(. “2016ברם, ח. )

 תרבותיות.-מדיניות ציבורית ורב

 

  סוגיית ההכרה בקבוצות מיעוט ייחודיות בשלטון המקומי

בישראל: מתוך: שער רביעי: מוסדות. מדיניות  תרבותית בשלטון המקומי-(. מדיניות רב2016גונן, ר. )-ברסלר

 תרבותיות )קובץ בעריכת בשיר בשיר, גיא בן פורת ויוסי יונה(.-ציבורית ורב

 

 (.7.10.2020שוקרון נ' המועצה המקומית קרית ארבע )פורסם באר"ש,  3865/20בג"ץ 
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: הערת פסיקה בעקבות בג"ץ נשים וגברים בבריכות שחייה –אריאל ארליך ומאיר בוחניק "נפרד ואינו מפלה 

3865/20" ICON-S-IL Blog (13.10.2020) 

 

 תהליכים של 'כשירות תרבותית' במגזר הציבורי

 

(. כשירות תרבותית בשירותי בריאות: חקיקה ומדיניות בארה"ב, אוסטרליה, אנגליה 2014דיין, נ., ובידרמן, א. )

 מבט משווה. קידום בריאות בישראל. -וישראל 

 

 סימטרית של קבוצות אינטרס והשפעתה על מדיניות-א השתתפות

(. מרחב מוגן: הקהילה החרדית ותביעותיה לאוטונומיה בראי המשפט הישראלי. משפט חברה 2018שטרן, ש. )

 ותרבות.

Baumgartner, F. R., & Leech, B. L. (2001). Interest niches and policy bandwagons: Patterns of 

interest group involvement in national politics. The Journal of Politics, 63(4), 1191-1213. 

 

 הזכות לשוויון מול הזכות לשונות: הפרדה מגדרית, מערכת החינוך וסוגיות דתיות

 

( חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, 17.9.2014אמנון רובינשטיין נ' הכנסת )פורסם בנבו,  3752/10בג"ץ 

 .2008ס"ח התש

 

מקרה הבוחן של כיסוי הראש  –(. כאשר השוויון מונח על שתי כפות המאזניים 2021ברנדס, ת. )-הוסטובסקי

 המוסלמי. משפט ועסקים.

 

 

 הסדרים חוקתיים בישראל ובעולם בראי הרב תרבותיות

 

רייטר )עורך(, דילמות  (. אוטונומיה תרבותית לערבים במדינה יהודית ודמוקרטית. בתוך: יצחק2005סמוחה, סמי )

 . ירושלים: שוקן.  97-108ערבים בישראל, עמ' -ביחסי יהודים

 

(. השפעת משפט החינוך על בתי הספר החרדיים באנטוורפן: לקחים לישראל. חקר 2015חזן ֹלטם )-פרי

 . 1-78,  2החברה החרדית, כרך 

 

 –מטלות/דרישות הקורס 

 20%מטלת אמצע קורס: 

 80%מבחן מסכם: 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 68520164מספר הקורס: 

 )קורס בחירה(שם הקורס: מנהיגות ומעגלי השפעה 

 ברקת-ד"ר גרניט אלמוג שם המרצה:

 

 רציונל הקורס: 

ניהול. תוכנית הקורס מחברת בין הפרקטיקה -קורס מנהיגות ומעגלי ההשפעה מיועד לעוסקים בתפקידי מנהיגות

להעשיר את הידע התיאורטי ואת אסטרטגיות ההתמודדות  לתיאוריה, ובכך היא מבקשת לסייע בידי הלומדים

 הפרקטיות בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר יומם. 

 

 מפגשי הקורס יחולקו לשלושה צירים אשר יפרו זה את זה: 

-בתחום המנהיגות ולהתפתחות המחקר במהלך המאה ה לתיאוריות מרכזיותייחשפו המשתתפים  - בציר הראשון

 .21הוראשית המאה  20

, יוצגו מעשים של מנהיגות, יועלו לדיון חקרי מקרה המצויים בהלימה לנלמד בציר הראשון ושאר רוח בו - בציר השני

חקרי מקרה אלו יאפשרו בחינת ניהוליות הקשורות לעולמם של הלומדים. -המשקפים התמודדות עם דילמות מנהיגותיות

 ונים בעלי אפיונים מגוונים ובשירות הציבורי בפרט.קשת רחבה של אופני התמודדות בסוגיית השֹונּות בארג

, לבחון את מימושו בחזון הארגון דרכו הם חזונם האישיתהליך הלמידה מזמין את המשתתפים לגבש את  - בציר השלישי 

ו המנהיגותיות כמ-שתכליתן לשכלל ולתרגל את יכולותיהם הניהוליותפרקטיקות מבקשים לפעול במגוון התנסויות אישיות. 

  גם לבחינה רפלקטיבית של התפתחותם האישית, כאלו המבקשים לחולל שינוי באמצעות המגזר הציבורי.

 נושאי הלימוד בקורס:

 מניהול למנהיגות: ראשיתה של המחשבה המנהיגותית הכרות עם התפתחות המחקר במנהיגות.  - שאלת המנהיגות

הגדרות ומאפיינים; התפתחות  –  ת בסיסיות של מנהיגותגישות שונות של מנהיגות / תיאוריו  - תופעת המנהיגות
 .תאוריות המנהיגות; מנהיגות ומינהל; מנהיגות כריזמטית, מעצבת ומתגמלת מנהיגות משתפת ומנהיגות אותנטית

 בין חזון אישי לחזון ארגוני

 מנהיגות בעת משבר

 אירועים מכוננים כמעצבים את החזון הארגוני

 מעשה של מנהיגות 

 הול למנהיגות במגזר הציבורי בין ני

 5מנהיגות דרגה  –נחישות וענווה 

 מבחן התוצאה
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 מעגלי השפעה

 , כיצד? תעשיית הכשרות במנהיגות פיתוח מנהיגות

 

למידה סדנאית, המשלבת בין תיאוריה ופרקטיקה, שיחות עם מומחים ובעלי -גישת הוראה דרכי ההוראה בקורס:

שיים, שימוש באמצעי ייצוג מוחשיים, דיונים בתוך הקבוצה, לצד אפשרויות תפקידים מעולם העשייה, שאלונים אי

 לרפלקציה אישית וקבוצתית. 

 דרישות הקורס: 

 .והשתתפות פעילה ותורמת, ביצוע מטלות והתנסויות, קריאת מאמרי החובה נוכחות חובה

      מרכיבי חובה בציון הסופי : – הערכת הסטודנטים

 מן הציון                20%                               פרזנטציה "חקר מקרה"   

 מן הציון            50%הגשת עבודה מסכמת )אישי(                               

 מן הציון                             30%עבודת בית )קבוצתי(                                   

 ות מן הציון הכללי בגין השתתפות פעילה, יצירתיות ויוזמה. נקוד 5עד    -ציון מייטיב 

 מועד הגשת העבודה המסכמת עד שבועיים מיום הפרזנטציה.

 ביבליוגרפיה:

 
 חובה:

 .40-43, הד החינוך מהות המנהיגות: שתי נקודות מבט.(. 2009דרי ד' ) .1

   אביב.-ידיעות אחרונות, תל . הוצ'מנהיגות במבחן(. 2007ולינסקי, מ' ) חפץ, ר'  .2

 או בגרסה באנגלית:

Heifetz, R. A., & Linsky, M. (2002). Leadership on the line: Staying alive through the dangers of 

leading. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

 ד. וזנדר א., דינאמיקה   (. הבסיסים לכוח חברתי, בתוך: קרטרייט 1968פרנץ ג. וריוון ב. ) .3

 .761-778אביב: יחדיו. כרך ב' עמ' -קבוצתית, תל     

 . 2001, ינואר  Harvard Business Review.5מנהיגות דרגה  קולינס ג'ים, .4

 או בגרסה באנגלית:

Collins, J. Level 5 Leadership. Harvard Business Review, January 2001.  

תכנית אסטרטגית לבניית  -"עתודות לישראל"  -10.07.2016של הממשלה מיום  1653החלטה מספר  .5

 עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור בישראל

ov.il/about/govdes1653https://atudot.g             

6. Almog-Bareket, G. The missing component in MBA programs: Management Decision, 

49(10), pp.1600-1611. 2011.  

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_des1653
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_des1653
https://atudot.gov.il/about/govdes1653
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7. Collins, J. (2005). Good to Great and the Social Sectors Switzerland: Springer. (pp. 103-

118). 

8. Ronald A. Heifetz: Leadership, Adaptability, Thriving:  

 https://www.youtube.com/watch?v=CSZId1VlYxc 

9.  Marty Linsky - Adaptive Leadership 
        TEDxStCharles - Marty Linsky - Adaptive Leadership-Leading Change - YouTube 
10. Ten Leadership Theories in Five Minutes: 

https://www.youtube.com/watch?v=XKUPDUDOBVo 

 רשות: 
 

  קריאת הרשות היא רשימה חלקית שתותאם ותורחב באופן פרטני ובהלימה לסוגיות שיועלו באמצעות חקרי המקרה.

 

 אביב, -. תלנקודת המפנה: חשיבותם הגדולה של הדברים הקטנים(. 2001גלדוול, מ' ) .1

 הוצ' ידיעות אחרונות. 

 (. גריט. הוצ' מטר. 2017דאקוורת, א' ) .2

מנהיגות אבן היסוד למנהיגות איכותית. בתוך: א' גונן וא' זכאי )עורכים(,  –(. הגדרת חזון והנחתו 1999כ"ץ, נ' ) .3

 , הוצ' משרד הביטחון. 133-146עמ'  ,ופיתוח מנהיגות

 אביב, הוצ' רימונים. -, תל271-281 שינוי וחידוש. -ניהול ומנהיגות (. 2008לוי, ע' ) .4
 אביב,  הוצ' רמות.-. , תלעל מנהלים כמנהיגים(. 1996פופר, מ' ) .5
 .. תל אביב, הוצ' משרד הבטחוןעל המנהיגות(. 1989פופר, מ. ורונן, א. ) .6
 . ירושלים,  כתר וקרן מנדל.מדברים חזון(. 2006י' ומרום, ד' )עורכים(. ) פוקס, ש' שפלר, .7

 או בגרסה האנגלית:
Fox, S., Scheffler, I., & Marom, D. (editors). (2003). Visions of Jewish Education. Cambridge 
University Press. 

 ר.תל אביב, הוצ' פק .לנצח נבנו(. 1995קולינס, ג' פוראס, ג' ) .8
 או בגרסה האנגלית:

1. Collins, J., & Porras, J. (1994). Built to last: Successful habits of visionary companies. 
New York, Harper-Collins.  

2. Allen, R. (1995). On a clear day you can have a vision: A visioning model for 
everyone. Leadership and Organization Development Journal, 16(4), pp 39-44. 

3. Almog-Bareket, G. (2016). Social Enterprenurship and Social Learning: The View from  
Mount Nebo. In A. Habisch, & R. Schmidpter, Cultural Roots of Sustainable Management-  
Practical Wisdown and Corporate Social Responsibilty  

4. Bennis, W. (1989). On becoming a leader, reading mass: Addison weisey. Chapter 8-
Getting people on your side.  

5. Berson, Y., Shamir, B., Avolio, B. J., & Popper, M. (2001). The Relationship Between 
Vision Strength, Leadership Style, and Context. The Leadership Quarterly, 12, 53-73. 

6. Bloom, P. N., & Brett, R. S. (2010). Identifying the drivers of social entrepreneurial 
impact: an exploratory empirical study in Scaling Social Impact – new thinking ed. 
Bloom P. N., & Skloot E. New York: Palgrave Macmilian.  

7. Collins, J. (2001). Good to Great. New York: Harper-Collins. 
8. Collins, J. (2001b). Level 5 leadership: The triumph of humility and fierce resolve. Harvard 

Business Review, 79, 66–76. 
9. Chance, E. W. (1992). Visionary leadership in schools: Successful strategies for 

developing and implementing an educational vision. Springfield, IL: Charles C. 
Thomas. 

https://www.youtube.com/watch?v=CSZId1VlYxc
https://www.youtube.com/watch?v=af-cSvnEExM
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10. Crozier, Michel & Erhard, Friedberg, (1980). Actors and Systems-The Politics of 
Collective Action. Chicago and London: The University of Chicago Press.  

11. Greenberg, G. A., & Baron R. A. (1999). Behavior in organizations, Understanding and 
Managing the Human Side of Work. Prentice Hall International. Chapter 11 – Power & 
Politics, Chapter 12 – Leadership, Chapter 16 – Canaging Organizational Change.  

12. Handy, C. (2004). The New Alchemists. United Kingdom: Hutcinson. 
13. Light, C. Paul, (2011), Driving Social Change, John Wiley & Sons, New Jersey.  
14. Manasse, A. L. (1986). Vision and leadership: Paying attention to intention. Peabody 

Journal of Education, 63, 150-173. 
15. Nanus, B. (1992). Visionary leadership: Creating a compelling sense of direction for 

your organization. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
16. Nelson, T. (2003). The persistence of founder influence: Management, ownership, and 

performance effects at initial public offering. Strategic Management Journal, 24, 707-
724. 

17. Raynor, M. E. (1998). That vision thing: Do we need it? Long Range Planning, 31, 368-
376. 

18. Senge, P. (2006). Shared vision. In P. Senge, The fifth discipline: The art and practice 
of the learning organization, pp. 205-232. New York: Bantam-Doubleday. 

19. Simon, H. A. (1997). Administrative Behavior. New York: The free press. 
20. Shein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership: a dynamic view. San 

Francisco: Jossey-Bass. Chapter 1 – Defining Organizational. 
21. Yukl, G. A. (1994). Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall. 

Leadership, Chapter 12 – Transformational & Cultural Leadership.  
 

Jim Collins's Top 10 Rules for Success 
 https://www.youtube.com/watch?v=Cu1WZoikY5M  
 
Ronald Heifetz: The nature of adaptive leadership 
Ronald Heifetz: The nature of adaptive leadership - YouTube 

 סרטים:  

 (1994, פרמאונט ( )Forrest Gump) פורסט גאמפ .1

 (The Help ( )Touchstone Pictures  ,2011) העזרה .2

 Patch Adams (1998, Bungalow 78 Blue Wolf))) פאץ אדמס .3

 Erin Brockovich (2000, Universal Pictures, Columbia Pictures ,Jersey))איירין ברקוביץ  .4

Films)                                                             

 (Dark Waters( ), Focus Features2019)פרשת המים  .5

 (Focus Features2019 ,) (HARRIET)הארייט: הדרך אל החופש  .6

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu1WZoikY5M
https://www.youtube.com/watch?v=QfLLDvn0pI8
https://en.wikipedia.org/wiki/Touchstone_Pictures
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBarry_Kemp_(TV_producer)&data=04%7C01%7Cgalmogbareket%40mandel.org.il%7Cfd4e61425b234b6d73be08d95ce2fce8%7Ce4d389d8e2284747bde170f9e0ec1fb1%7C0%7C0%7C637642952254870212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qkueFiuWAkLBn8BqhP9LrBjgV6sP%2BfVa6tgmxZJHMTw%3D&reserved=0
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 0126-2-685מס' קורס: 

 שם הקורס: סוגיות בניהול משאבי טבע )סמינר(

 ד"ר חן כהן שם המרצה: 

 

 דרישות קדם: 

 ( 685.2.0141יניות ציבורית )שיטות מחקר במד
 

 מטרת הקורס: 

סמינר זה יעסוק בניתוח בעיות סביבתיות הנוגעות לניהול משאבי טבע בישראל ובעולם. במסגרת הסמינר הסטודנטים 
ייחשפו לכלים השונים במדיניות ניהול משאבי טבע, מדידת הערך של מוצרים סביבתיים תוך שימוש בתאוריות מרכזיות 

 יבורית ומכלכלה, התמודדות הממשלה עם כשלי שוק והערכת רפורמות.ממדיניות צ
  

 נושאי הקורס: 

 מחזור, טיהור שפכים, טיפול באשפה .1

 בנייה ירוקה .2

 אנרגיה ירוקה / מתחדשת  .3

 תחבורה וזיהום אוויר .4

 רכבים חשמליים  .5

 עקרונות כלכליים בניתוח משאבי טבע, נדירות וקיימות .6

 מדיניות אנרגיה ואיכות סביבה .7

 שאבי טבע מתכלים ומתחדשים מ .8

 מדידת ערך שטחים פתוחים לנוי, פנאי ותיירות .9

 גלובליים אקלימיים ושינויים טבע משאבי .10

 ופיתוח כלכלי טבע משאבי .11

 מדיניות חינוך סביבתי .12

 נכונות לשלם עבור מוצרים ירוקים  .13

 תכנון שווקים בסוגיות של מוצרים ציבוריים סביבתיים .14

 בזבוז מזון  .15

 בעיית הפלסטיק .16

 התנהגות סביבתית   .17

 

 חובות הקורס

 מהמפגשים בכיתה 80%נוכחות בלפחות  .1

 קריאת המאמרים הנדרשים לכל שיעור .2
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 התקדמות בכתיבת העבודה, דיווח והתייעצות במפגשים אישיים עם המרצה במהלך הסמסטר .3

 מצגות בכיתה של שלבי ההתקדמות בעבודה במועדים שייקבעו ויפורסמו בתחילת הסמסטר .4

 

 עת הציוןאופן קבי

 )תנאי למעבר הקורס( 20%סך משימות הקדם יהוו  .1

 80%עבודה סמינריונית  .2
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  68520166מס' קורס: 

 ברקת-ניט אלמוגשם המרצה: ד"ר גר

 )סמינר(קורס: מבעיה חברתית למדיניות יישומית שם ה

 דרישות קדם: 

 ( 685.2.0141שיטות מחקר במדיניות ציבורית )

 לתשומת ליבכם: 

 ההשתתפות בקורס כוללת סיור חובה ופרזנטציה בפני קובעי מדיניות. 

 

 תקציר הקורס 

ינארי שכן אלו המחזיקים בתפקידים והמבקשים דיסציפל -מחקר במדיניות ציבוריות הוא מטבעו אינטר

לפעול בשדה עשייה זה משפיעים על חיינו במגוון תחומים בהם: בריאות, חינוך, רווחה, כלכלה תחבורה, 

 משפט וכו'.    

סטודנטים המבקשים לקחת על עצמם והעתידים לשרת בתפקידים ניהוליים בכירים במגזר הציבורי, יוכלו 

לתרגם מחקר לנייר מדיניות, ככלי –לתרגל את היכולת לנוע בין תיאוריה לפרקטיקה באמצעות הסמינריון 

 באמצעותו ניתן לחולל שינוי ולעצב מדיניות ציבורית. 

אשר יוצג באמצעות לה פתרון ולהתוות לחקור אותה לאתר בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית, 

בכתיבה והצגה של ניירות  - ת במחקר יישומיהתנסות מעשי. הסמינר מאפשר של נייר מדיניותמודל 

תוצר סופי המציג את כנייר מדיניות . היום הציבורי בישראל סדר מדיניות כמענה לסוגיות המצויות בראש

 כהמלצה מבוססת מחקר.  ומציע דרך פעולה יישומיתלהתמודדות עצה חלופות , ההתופעה

 –מטרת הקורס 

 ים בעיצוב מדיניות. חשיפה והכרות עם גופים מרכזיים העוסק

 ת, ביקורתיקריאה  -הכרות ורכישת כלים ועקרונות בסיסיים לבצוע מחקר מדיניות עצמאי בעתיד 

 יכולת הבעה בכתב ובע"פ. יישומי,  כישורי מחקר 

 . והצגתו כתיבת נייר מדיניותביכולת ותרגול ההתנסות 

   -נושאי הקורס 

 נייר מדיניות כהזדמנות למעשה של מנהיגות •

 Problem Definition in Policy Analysis  - גדרת הבעיהה

 שותפויות בין מגזריות כאתגר המדיניות הציבורית

 שיתוף ציבור כעיקרון מנחה בתהליכי גיבוש ויישום מדיניות

הלומדים יוכלו ליזום כתיבת נייר מדיניות בתחום רלוונטי המעניין אותם או לחילופין לבחור מתוך  •

 דוגמאות רלוונטיות:  . להלן מדיניותהציבוריים רלוונטיים להם נדרשים קובעי מגוון של אתגרים 

 ייצוג והכשרת דירקטורים בחברות ממשלתיות בישראל •
  ספר-מיון והכשרת מנהלי בתי •
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 הכשרות פני עתיד בעולם העבודה בהכוון המקצועי משרד הרווחה  •
 אבחון, טיפול והעשרת הידע והמטפלים בתחום –הפרעות אכילה  •

 מערך הטראומה בישראל  •
 חסמי בני העדה הדרוזית במערכת ההשכלה הגבוהה •

 השתלבות חרדים במוסדות ההשכלה / בעולם העבודה  •
 המאבק בתאונות דרכים  •

 סוגיית יתומי צה"ל וכוחות הביטחון הבוגרים  •
 מערך הטיפול בנכי צה"ל.  •

 (CARE GIVERS)בני משפחה מטפלים  •
 מדיניות ודרכי הטיפול בהם.  – נפגעי חיסון וטיפולים רפואיים •
 השלכות טיפולי הגזזת ונפגעיה על הדורות הבאים  •

 פערי אי שוויון בין מרכז לפריפריה  -גאוגרפיה חברתית בישראל  •
 

   -ביבליוגרפיה 

 
 חובה 

 . 186ן, עמ' הוצאת אקדמו. תמינהל ציבורי בישראל: התפתחות, מבנה, תפקוד ורפורמו(.  2007גל נור, י. )

 . 1-2, יחידות תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה. יסודות המנהל הציבורי(. 1996) י, ד.דר

 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. לכתוב נייר מדיניות.. (2011) לוי, י.

Bardach, E. (2012). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective 

Problem Solving. Sage publications. 

Deleon P. (1999). “The stage approach to the policy process”, in Sabatier P. (Ed), Theories of the 

Policy Process, Westview Press, chapter 2 

Dery, D. (1984). Problem Definition in Policy Analysis. Kansas University Press. 

Weimer, D. and Vining, A. (1989). Policy Analysis Concepts and Practice, New Jersey: Prentice Hall, 

chapter 1, (chapter 2, 1999) 

 בחירה
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בן יהושע, מסורות וזרמים במחקר  -נ' צבר -. באתיקה של המחקר האיכותני(. 1999,  דושניק, ל. ).בן יהושע, נ -צבר

 (. תל אביב: מכון מופ"ת.217-236האיכותני )עמ' 

 הוצאת מוסד ביאליק ואוניב' בן גוריון.  תונים במחקר איכותני.ניתוח נ(. 2010מ, )עורכות(. ) נבו-וקרומר .,ל ,קסן
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Wiley & Sons, Inc, New York. 

Light, P C. (1999). The True Size of Government. Brookings Institution Press, Washington DC.  
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 מקורות נוספים: 

 מדריך לכותב  –כתיבת מסמכי מדיניות  -נה ינציבות שירות המד

writingPolicyDocumentGuide.pdf (www.gov.il) 

 משרד ראש הממשלה 

  (www.gov.il)שיתוף ציבור )בהרצה(

 פלד אמיר, תמר. ורדי, סיון.    –שיתוף ציבור בעבודת הממשלה 

shituf.pdf (www.gov.il) 

 משרד החינוך  –לשכת המדען הראשי 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/knowledge_tree/he/writingPolicyDocumentGuide.pdf
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https://www.gov.il/he/departments/publicparticipation
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27 
 

  (edu.gov.il)לשכת המדען הראשי

 מכוני מחקר: 

 ברוקדייל 

  (jdc.org.il)ברוקדייל  Brookdale :המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל -מכון ברוקדייל 

 מכון סאלד 

  (szold.org.il)מכון הנרייטה סאלד -ף הבית ד

 מכון ירושלים 

 (jerusaleminstitute.org.il) .מכון ירושלים למחקרי מדיניות: לחקור. להבין. להשפיע -דף הבית 

 מכון טאוב 

ub Center | Taמרכז טאוב : מרכז טאוב 

 המכון החרדי למחקרי מדיניות

  (machon.org.il)המכון החרדי למחקרי מדיניות -דף הבית 

 

 –מטלות/דרישות הקורס  •

 בכל המפגשים. חובהנוכחות והשתתפות  •

ושאים המרכזיים כהכנה לדיונים, פרזנטיות קריאה מקדימה של מאמרי חובה וחומר הרקע אודות הנ •

 הלומדים ידרשו לחשיבה מקדימה, להעמקה ולהוכחת בקיאות בחומר הנלמד.   -ומשובים במליאה 

 כתיבה מעשית של נייר מדיניות והצגתו במליאה ובפני קובעי מדיניות. •

קבלת החלטות,  תיעוד תהליך הלמידה והמחקר באמצעות תיק פורטפוליו הכולל: אפשרויות הפעולה, •

 דיונים, תגובות לחומרים ולפרזנטציות של חברי  קבוצת הלמידה והמנחה.  

 עבודות אישיות  •

 

 ביום שלישי, במהלך חודש מאי, בירושלים -סיור לימודי: 'אתגרי עיצוב מדיניות' 

 חובה. -אנא שימו לב, ההשתתפות בסיור לימודי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx
https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx
https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx
https://brookdale.jdc.org.il/
https://brookdale.jdc.org.il/
https://www.szold.org.il/
https://www.szold.org.il/
https://jerusaleminstitute.org.il/
https://jerusaleminstitute.org.il/
https://www.taubcenter.org.il/
https://www.taubcenter.org.il/
https://www.taubcenter.org.il/
https://machon.org.il/
https://machon.org.il/


28 
 

 

 

משקל בציון  תיאור   מטלה 

 הסופי*

. החל מאיתור קובע המדיניות, בחירת סוגייה ערך בזוגותיי נייר מדיניות

רלוונטית, למידה והגשה של הצעה לאישור המרצה, כתיבת 

נייר המדיניות וסיכום ובו תוצע החלופה המקובלת על שני 

חברי הצוות לאחר שכל אחד בנפרד הציע קיימו משא ומתן 

 ביניהם )כמקובל בין קובעי מדיניות.

מהציון יינתן על עבודה  50%-ערך בזוגות כך שיר המדיניות ייני

: החל מאיתור קובע המדיניות, בחירת סוגייה משותפת

רלוונטית, למידה והגשה של הצעה לאישור המרצה, כתיבת 

נייר המדיניות וסיכום ובו תוצע החלופה המקובלת על שני 

חברי הצוות לאחר שכל אחד בנפרד הציע קיימו משא ומתן 

מהציון יינתן באופן  50%יניהם )כמקובל בין קובעי מדיניות(. ב

ובה יציע כל אחד על חלק בו תעשה עבודה עצמאית אישי 

מהסטודנטים בנפרד שלוש חלופות לפתרון הבעיה ודרך 

 –. הציון הסופי יורכב  משני החלקים להטמעתן הלכה למעשה

 עבודת הצוות והיתר על עבודה עצמאית. על  50%

ההערכה האישית חובה לקבל ציון עובר במרכיב 

 לכל הפחות. 

50% 

הצגת ההצעה 

למחקר 

מדיניות 

בסוגייה 

 ציבורית

שלוש חלופות לפתרון הבעיה  מטלה אישית. כל סטודנט יציע

 ודרך להטמעתן הלכה למעשה

30% 

פרזנטציות אישיות בפני קובעי מדיניות, חברי הסגל ואורחים  מצגת

   20:00 -14:00ין השעות ב 13.6.2023ביום  שלישי 

20% 

 

המדיניות כמו גם  העבודה הסופית תוגש כתיק פורטפוליו הכולל את  מרכיבי השלבים השונים ובכללם נייר

  4.7.23ליום ג' עד הפרזנטציה  ותיעוד תהליך הלמידה  
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 687-2-0177    מס' הקורס:

 )קורס בחירה( שיווק ויראלי בעידן דיגיטאלי  שם הקורס:

 ד"ר הילה טהר  מרצה:שם ה

 יום ג' לאחר השיעור       שעת קבלה: 

    tahar@bgu.ac.il:   דואר אלקטרוני
 

 תקציר הקורס 

הכללים החדשים של השיווק מקנים פוטנציאל חדש לעסקים. כיום ניתן לדבר ישירות עם הלקוח , להעביר את 

דה כבר לא מספיקה שכן בשל הגודש המסר המתאים ללקוח המתאים וברגע המתאים. המדיה המסורתית לב

-בפרסומות רבה פעמים הצרכן "דוחה" את המסר. בעידן האינטרנט על כל מרכיביו )רשתות חברתיות, בלוגים, אי

 מייל( ניתן להעביר מסר מתאים ומותאם לכל לקוח. 

 

 יאור ומטרות הקורסת

 ית באינטרנט שינתה בבת אחת את חוקי המשחק של התקשורת השיווקית.הופעתה של המדיה החברת
לאמצעי התקשורת המסורתיים התווספו ערוצים חדשים אשר הופכו את הצרכנים עצמם לשחקנים 
אקטיביים במגרש השיווקי, לשותפים בעלי השפעה משמעותית על עיצוב תדמית הפירמה והמסרים 

עלת. למדיה הדיגיטלית יתרונות רבים, בין השאר היא מאפשרת השיווקיים במרחב הציבורי בו היא פו
גישה ישירה ומהירה אל הצרכנים הפוטנציאלים עצמם וכן אל הרשתות החברתיות שלהם תוך שימוש 

-במידע רב ומדויק אודותיהם, מידע הטומן בחובו אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות לשיווק ברמת "פלח
 .(1:1לקוח" )מה שמכונה גם שיווק 

נובעת מההכרה שלתקשורת בין צרכנים יכולה להיות השפעה רבה  למאפייני המדיה החדשהתשומת הלב 
המדיה )הגוברת בין השאר בעקבות הזמינות של טכנולוגיות חדשות( על ההצלחה של מוצרים ושל מותגים. 

ותפים צרכנית במימדים עצומים שלא הכרנו ומאפשרת להם להיות ש-החברתית מאפשרת תקשורת בין
ביצירת תוכן בכלל ותוכן שיווקי בפרט המערער את יכולתם  של חברות , תאגידים וארגונים לשלוט 

מעקב, הבנה והשפעה על ערוצים אלו יכולים על כן להיות במסרים השיווקיים המועברים לשוקי המטרה. 
מהווה את אחד .  ההשקעה במאמצים לנתח ולהשפיע על התקשורת החברתית חיוניים להצלחה השיווקית

 מתחומי ההשקעה הצומחים במהירות בעולם השיווק 
ולנתח המאפיינים את עידן התקשורת הדיגיטאלית החדשה מטרת הקורס היא לבחון שיטות וממצאים 

נכיר את "ארגז הכלים" החדש של אנשי השיווק בימינו: רשתות חברתיות,  את תרומתם לתהליך השיווקי.
ונבחן את האפקטיביות של הכלים  -ים, שיווק ויראלי, שיווק מפה לאוזן ועוד , בלוגתאפליקציות סלולאריו

החדשים מנקודת מבט אקדמית. נדון גם בהזדמנות שהמדיה החדשה מאפשרת לפירמה לייצר "שיחה" עם 
לקוחות ולבנות "מערכת יחסים" עם קהלי המטרה שלה באופן ממוקד וישיר. בנוסף, נדון בתפקידם של 

 opinion leadersב"ייצור והפצת" המסרים השיווקיים ובאמצעים לזיהוי והשפעה על  הצרכנים עצמם
בערוצי התקשורת השיווקית הדיגיטאלית. לבסוף נבחן את "האנטומיה של הטרנדים": כיצד הם נוצרים , 

 מה הופך רעיון ל"טרנד", מהו מחזור חייו של "הטרנד" וכיצד תורמים כלי המדיה החדשים להפצתו.
 

http://www.bzzagent.com/ -   אתר של קהילות מותג ומחקרי שוק למדידתBUZZ  .באינטרנט 

http://womma.org -  אתר של איגוד החברות לשיווק פה לאוזן(Mouth –Of  -Word) 

http://www.bzzagent.com/
http://womma.org/
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 ישות הקורסדר

מהציון הסופי בקורס. המבחן מתבסס על כל החומר בו נדון בהרצאות ומאמרי  80%המהווה  מבחן סופי •

 החובה שינתנו במהלך הסמסטר. חובה לקבל במבחן ציון עובר בכדי לעבור את הקורס.

 

מהציון הסופי בקורס. העבודה תעשה בקבוצות. גודל  20%מהווה  - פרויקט יישומי + הצגתו בכיתה •

הנרשמים לקורס.  פירוט לגבי מאפייני העבודה יינתן במהלך השיעורים  הקבוצות יקבע בהתאם למספר

 הראשונים. 

 יהיה כרוך בהורדת הציון.  –אי עמידה בלוח הזמנים שיקבע לשלבי הפרויקט השונים 

 

 רשימת המאמרים תימסר במהלך הסמסטר. .מאמרי החובהקריאה שוטפת של  •

דיונים וניתוחים בכיתה, השתתפות פעילה בשיעור היות וקורס זה בנוי בעיקרו על  השתתפות פעילה •

)ולא רק נוכחות( הינה הכרחית. בשיעורים בו יוצגו וינותחו עבודות הסטודנטים הנוכחות הינה חובה 

 וכן בהרצאות אורח.

 

 

 ושאי הקורסנ

 .יתכנו שינויים ותוספות במהלך הסמסטרהלן רשימת נושאי הקורס, סדר הופעתם אינו מחייב. ל
 

 אים העיקריים בקורסהנוש

How The Web Has Changed The Rules Of Marketing  

 , מאפייני העידן הדיגיטאליהאינטרנט ושינוי חוקי המשחק בשיווק המודרני

Amazon, assos and more  

 , כניסת אמזון לישראלדוגמאות לשינויים בחברות המובילות בשיווק מקוון 

Social Networking Marketing & e-WOM  

 ,שיווק ברשתות חברתיות, מתקשורת המונים להמונים מתקשרים

 השפעת תקשורת פל"א בעידן הדיגיטאלי

Viral Marketing 

 יצירת באזז ותקשורת שיווקית ויראלית

Consumer Generated Content 

 הצרכנים כיצרני מידע, מוטיבציות, מאפיינים, הזדמנות או איום שיווקי

Mobile Marketing 

 , המהפכה השיווקית הבאההשגת הצרכן בכל מקום וזמן

Anatomy of Trends  
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טרנדים שיווקים, מקורם ואופן השפעתם. מניעים ומאיצים של התפשטות 

 חברתית, זיהוי והפעלת מובילי דעה במדיה החדשה.

Consumer behaviors & Trends & Segmentations 

 רנדים, נפיצות הטרנדים בפלחי שוק שוניםגורמים ומניעים באימוץ ונטישה של ט
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 682-2-0005מספר קורס: 

 )קורס בחירה( שם הקורס: התנהגות צרכנים בתעשיית השירותים

 גליה פוקס שם המרצה: דר'

 

 שעות קבלה מרצה : יום ג' בין השעות 

 galiaf@bgu.ac.il בתאום מראש 222חדר 15בנין  11:00- 14:00

 din.binn@gmail.comשם המתרגלת: גב' דין בינס 

 מקוון בתאום מראש17:00-18:00ין השעות שעות קבלה מתרגלת : יום א' ב

 

 :מטרת הקורס 

 .הבנת הצרכן נחשבת כיום כאחד הגורמים הקריטיים ביותר להצלחה העסקית של הפירמה בכל תחום שהוא

 משימה זו מורכבת ומחייבת ראייה מולטי דיספלינארית וברובה אינה אינטואיטיבית )מחקרים מראים כי תגובת

 יות שונה לעיתים בצורה מהותית ממה שהאינטואיציה של המנהלים ניבאה.( יתרההצרכנים להצעות שיווק

 מכך, בשנים האחרונות מתחזקת ההכרה כי הצרכן אינו "רציונלי" )כפי שהניחו התיאוריות הכלכליות מימים

 עברו(, שהמוטיבציה שלו מורכבת, ושמחקרי שוק פשוטים לאו דווקא משקפים נאמנה את המוטיבציה

 ם הפסיכולוגים שעומדים בבסיס קבלת ההחלטות של צרכנים. כך למשל, נמצא שוב ושוב, שלדרךוהגורמי

 הצגת האינפורמציה לצרכנים ישנה השפעה מכרעת על קבלת ההחלטות שלהם, ללא שינוי במאפייני ההצעה

 וןשל המוצר עצמו. מכאן, שהבנת הרקע ותהליכי קבלת ההחלטות של צרכנים יכולה להועיל רבות בתכנ

 .המערך השיווקי של הפירמה ובשיפור האפקטיביות שלו

 קורס התנהגות צרכנים עוסק בניתוח מכלול התהליכים ההכרתיים וההתנהגותיים אשר משפיעים על הפרט

 בתפקידו כצרכן. מטרת הקורס לחשוף בפני הסטודנטים תיאוריות ומודלים, שמקורם במדעי ההתנהגות

 ,ן פילוח, מיצוב, מוטיבציה, תפיסה וקשב, מעורבות הצרכן, זיכרון, למידהובשיווק, המתמקדים בנושאים כגו

 שכנוע, עמדות, העדפות וקבלת החלטות. הכלים הנרכשים בקורס נועדו לעזור ביצירת הבנה מעמיקה של

 .התנהגות הצרכן תוך הדגשת משמעותם לניהול מאמצי השיווק של פירמה הפועלת בתעשיית השירותים

 

 :תיאור הקורס

 הקורס מתמקד בתיאוריות העוסקות במרכיבי התנהגות צרכנים ובהיבטים יישומיים, תוך דגש על צריכת

 .שירותים , מוצרי תיירות וחוויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ושאי הקורסנ
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 :מטלות הקורס ושיטת חישוב הציון

 
 מטלות הקורס  מרכיבי הציון הסופי  הערות

 בחינה  מהציון הסופי70-80 % 

התרגילים יבוצעו במהלך 
 ההרצאות, מספר

התרגילים יהיה על פי קצב 
 ההתקדמות של

 הקורס

 תרגילי מגן  מהציון הסופי 10עד % 

רסמו פרטים והנחיות יפו
 במודל

 עבודה  מהציון הסופי 20 %

במידה ויהיו מחקרים 
 -רלוונטים

הנחיות יפורסמו במודל 
 במהלך הסמסטר

 נקודות בונוס לציון2עד 
 הסופי

 השתתפות במחקר 

תאריך ההצגה של  
 יעודכן במודלהעבודה 

 נוכחות חובה
 בשיעורי המצגות
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 / אנא סמן כן 
 לא

 לא
האם קיימת חובת נוכחות 

  ?הרצאותב

 כן
האם קיימת חובת נוכחות 

  ?בשיעורי המצגות

 כן
האם ניתן לעבור את הקורס היה 

 והסטודנט נכשל בבחינה 

 כן
האם ניתן לעבור את הקורס 

למרות כישלון באחת ממטלות 
  ?הקורס

 כן

איחור בהגשת המטלות יוביל 
להורדה בציון אותה מטלה 

 בשיעור של
 נקודה אחת לכל יום איחור

 Moodle -חיות מפורטות בנוגע לתרגילים יפורסמו בהנ

 .Moodle יש לעקוב אחר הודעות שיפורסמו ב
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 :בימי שישי ללומדים במסלול של ימי שלישי שישי
 
 

 68520126: מס' הקורס

  R&D in the industry and the public sector –מו"פ בתעשייה ובמגזר הציבורי : שם הקורס

 לעד גולוב:  ד''ר גשם המרצה

 תאור הקורס 

? איך נוכל להמשיך לשמור על היתרון התחרותי Startup nation -מהו מחקר ופיתוח? כיצד הפכה מדינת ישראל ל

שלנו? הקורס יעסוק ביזמות, חדשנות, מחקר ופיתוח. בקורס נלמד את התהליכים המובילים את ההתפתחות 

ין רוחני. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בסימולציה של ביצוע האנושית עם דגש על טכנולוגיה, מדע, המצאות, וקנ

פרויקט מו''פ וירדו לעומקם של מקורות החדשנות באירגוניים. הקורס יעסוק בחדשנות בכל תחומי התעשייה 

 השירותים  במגזר הציבורי, לרבות תעשייה מסורתית, חינוך ועוד.

 

 : מטרת הקורס

 הול ותפקוד מערכות העוסקות מו''פ בתעשייה, בשירותים ובמגזר הציבוריהקניית ידע מעשי ותאורטי בתחום ני

 
 נושאי הקורס

 

 פרוט 
 נושאי המפגש

 מפגש

סקירה על ההתפתחות הטכנולוגית של האנושות, תנאי בסיס -מקורות הקידמה 
 למו''פ

 –הקדמה ורקע 
 מקורות הקידמה

1 

בנה החברה/תאגיד שילוב במ -מונחי בסיס בתחום החדשנות, יזמות, מו''פ, 
 ציבורי 

 2 מונחי בסיס

קביעת המדיניות האסטרטגית של החברה/תאגיד ציבורי בשילוב  –אסטרטגיה 
 תהליכים מקדמי מו''פ

אסטרטגיה מקדמת 
 חדשנות

3 

ניתוח ואפיון מוצרים וותהליכים לסוגי החדשנות השונים לרבות חלוקה ודוגמאות 
 חדשנות מהפכנית/אבולוציונית  –

מוצרים אפיון 
 ותהליכי מו''פ

4 

מימון, גיוסי כספים ומנגנוני ניהול סיכונים בהשקעות בפרויקטי מו''פ ובחברות 
 הזנק, מודלים אנליטים לניהול סיכונים בהשקעות בחדשנות טכנולוגית

 5 גיוס מימון

מודל מחזוריות חיי המוצר או הטכנולוגיה והשילוב שלו עם האצת החדשנות 
 רה/תאגיד ציבוריותפקיד המו''פ בחב

תפקיד המו''פ 
במחזוריות חיי 

 המוצר
6 

תפקיד הדירקטוריון/המנכ''ל/ההנהלה בייזום, קידום וביצוע מדיניות חדשנות 
 ומו''פ בחברה/תאגיד ציבורי

מנהיגות מקדמת 
 מו''פ וחדשנות 

7 
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 מדיניות תמיכה ממשלתית ובינלאומית במו''פ, נתונים, מנגנונים ורציונל
כה מדיניות תמי

ממשלתית 
 ובינלאומית

8 

ניתוח חברות מופת בתחום החדשנות הטכנולוגית והמו''פ. ניתוח מיזמים שכשלו. 
מודלים אנליטים לקביעת רמת ההשקעה בחדשנות טכנולוגית הנדרשת בחברות 

 שונות
 9 חברות מופת

 10 מניעת זליגת ידע הגנה על פירות הידע בחברה/תאגיד ציבורי

 11 משאבי אנוש ניהול משאבי האנוש העוסקים במו''פ סוגיות ייחודיות ב

 12 מצגות סטודנטים הצגת הפרויקטים שבוצעו ע''י הסטודנטים

 מה צופן לנו העתיד, בניית תחזיות טכנולוגיות

 סיכום הקורס והשלמות
 13 תחזיות לעתיד

 

 

 : דרישות הקורס

 מהציון הסופי( 30%יקט בתחום המו''פ )נוכחות בשתי הרצאות בהן הסטודנטים יציגו עבודה בנושא פרו .1

 מהציון הסופי(. 70%מבחן ) .2
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