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 תקציר הקורס:

רמות : ברמת המאקרו נבחנות ההשלכות של תהליך הגלובליזציה,  3הקורס בוחן תהליכי עיצוב מדיניות ציבורית ב 
שינויים במבנה החברתי ושינויים במאפיינים מבניים של המדינה, על תהליכי עיצוב מדיניות ציבורית. ברמת הביניים  

צבוריות וצמיחת דגמי –חוץ , ושותפויות פרטיות נבחנות תמורות בדפוסי הממשליות הכוללים הפרטה, מיקור 
רגולציה חדשים . נבחנות שאלות דלדול מעמדם של שחקני המדינה בקביעת המדיניות וההשלכות על תכני המדיניות. 

ממשליות. ברמת המיקרו -מוצבות, נבחנות ומעומתות תיזת התרוקנות המדינה ותיזת הממשליות החדשה וצמיחת על
נהגותיות שביסוד כלי מדיניות שונים, בהשפעות המהפכה הדיגטלית ורשתות חברתיות על זירת נדון בהנחות ההת

 קביעת המדיניות ובגישות התנהגותיות חדשות להעצמת האפקטיביות של כלי מדיניות.  

 חובות הקורס:

 נוכחות בקורס •
 קריאת רשות) -קריאת המאמרים (* •
 .2019מרץ  15ספח). מועד הגשת העבודה  הגשת עבודה בכתב (ההנחיות לעבודה מפורטות בנ •
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 חלק ראשון: תמורות בסביבות עיצוב המדיניות בעידן הגלובלי והשלכות על עיצוב המדיניות

 השלכות למדיניות ציבורית: –:  גלובליזציה 1מפגש
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