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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדע המדינה

  
 )30-407-17(העסקי והאזרחי , מדיניות ציבורית בין הציבורי: משילות

 . א.מ –) ש" ש2 (הרצאה
 ו"תשס
 גנץ-אורי ארבל

 
 .12:00 – 11:00' יום ד; 11:00 – 10:00'  יום ב:שעות קבלה

  יפורסם:חדר משרד' מס
 )נא לציין בכותרת ההודעה שם הקורס ושם הסטודנט (com.oargana@gmail :אל"דו

                                 
 תיאור ומטרת הסמינריון

מטרת הסמינר להציג בפני הסטודנטים את מושג המשילות ואת מקומה של המדיניות הציבורית בהובלת 
"). השלישי("הפרטי והאזרחי ,  הציבורי–ת הסקטורים הכלכליים המשק תוך יצירת שיתוף פעולה בין שלוש

קריסת גוש המדינות המזרח אירופי והמעבר של מדינות דמוקרטיות מתפיסות סוציאליסטיות טהורות 
ליבראליות הסיגו את השלטונות ממעורבותם הקלאסית בניהול הכלכלה -דמוקרטיות וניאו-לגישות סוציאל

, רגולציה-רגולציה ודה, מגמות של הפרטה. מנגנוני השוק והתחרות החופשיתוהחברה וקדמו תחתיהם את 
ביורוקרטיות דחפו את הממשלים המערביים לא רק לשנות את -ובצידם גישות ניהול עסקיות ופוסט

המדיניות הציבורית אלא גם להוביל רפורמות מקיפות בשירות המדינה וביחסי הגומלין שבין המגזרים 
 . השונים

 
הראשון של הסמינר נסקור את הגישות השונות למדינה הדמוקרטית ואת התמורות שחלו בהן במאה בחלקו 
בחלקו השני נבחן את ההשלכות הנורמטיביות והאמפיריות של השינויים התפיסתיים האמורים על . החולפת

תה ובחלקו השלישי ננתח את המדיניות הציבורית בישראל ואת מעורבו, דפוסי המשילות של המדינה
 .העסקי והאזרחי, הציבורי: הדיפרנציאלית בשלושת הסקטורים

 
 דרישות הסמינריון

                                                 10%: )פעילה בדיונים בכתה (השתתפותו ]חובה[נוכחות 
 20%: )'בסוף סמסטר א, רב ברירתי (מבחן

 רים ראו פירוט בסוף רשימת נושאי השיעו; 10%: יהפרזנטצ
 ראו פירוט בסוף רשימת נושאי השיעורים; 60%: עבודה סמינריונית

 
 

 נושאי השיעורים ורשימת הקריאה
 ]פריטים המסומנים בכוכבית הם בגדר חובה[

 
 )שני שיעורים/שיעור(חברה ומה שביניהן ,  על מדינה–מושגי יסוד 

. ג, ומנחם. ד, אצל נחמיאס" 90-ה ו80- ההתפתחויות בשנות ה–מדיניות הרווחה בישראל ", . א,דורון* 
 .437-474' עמ, 1999, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  ירושלים, המדיניות הציבורית בישראל)עורכים(

 )430369(צב .מדי שמור מדעי המדינה לפי
 
 . 36 – 3 'עמ, ב"תשס, מרכז שלם, ירושלים, )אהרון אמיר: תרגום (ירותקפיטליזם וח, פרידמן' מ* 

 )527382(קפ .פרי.330פילוסופיה , כלכלה: בספריות 
 

* Weimer, D. L. and A. R. Vining (1999) Policy Analysis: Concepts and Practice (New Jersey: 
Prentice Hall, 3rd edition), pp. 74-114; 134-157. 

 )WEI) 1097277 שמור מדעי המדינה לפי  – 4' מהד
 

 )שני שיעורים ( והערכהיישום,  עיצוב–מדיניות ציבורית 
* Birkland, Thomas A. (2001) An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and 
models of public policy making (New York: M. E. Sharpe), pp. 150-167; 177-193. 

 150-167' לעמ) 1112079 (10689תדפיס 
 177-193' לעמ) 1112081 (10690תדפיס 

 
 )שני שיעורים(המגזר הציבורי 

* Peters, B. Guy (2001) The politics of bureaucracy (New York: Routledge, 5th ed.), pp. 181-211. 
 )1105728 (10625תדפיס 
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 )שיעור (המגזר הפרטי
* Schneider, V. and Karsten, R. (2000) "Private organizations and their contribution to problem-
solving in the global arena" in Schneider, V. and Karsten, R. (eds.) Private organizations in 
global politics (New York: Routledge), 1-33. 

 )1105052 (10621תדפיס 
 

 .1999ט " התשנ,חוק החברות
 
 

 )שני שיעורים/שיעור (המגזר השלישי
הקיבוץ , אביב-תל ,בין מדינת רווחה לחברה אזרחית: השלישי בישראל המגזר. ח, ץוכ. מ, בר. ב, גדרון

  , 2003, המאוחד
 )571490(מג .שמור סוציולוגיה לפי גדר

 
rWertheBerman,  and. B., W .M.EThe Art of Managing : Third Sector Management) 2001 (

.27-3. , pp)ty PressGeorgetown Universi: Georgetown (Nonprofit Organizations 
 ) 26.1.06(הוזמן בהשאלה בינספריית 

 
 )שני שיעורים/שיעור (הפרטה ורגולציה,  הלאמה–  סקטוריאלי SWOTניתוח 

Spulber,  N. (1998)  Redefining the State: Privatization and Welfare Reform in Industrial and 
Transitional Economies (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 5-52. 
320.1 SUP (400115) 
 
Baldwin, R. and M. Cave (1999), Understanding Regulation, (Oxford: Oxford University 
Press), pp. 3-17. 

 )BAL) 416380 67.1 (42): פטיםבספריה למש
 
 )שני שיעורים/שיעור (המדינה" התרוקנות"סקטוריאליים ו- שיתופי פעולה בין–" משילות"

* Pierre, J. and Peters G.B. (2000) Governance, Politics and the State (Hampshire: Palgrave 
Macmillan), pp. 1-10; 137-160.  

  )26.1.06(הוזמן בהשאלה בינספריית 
 

 )שיעור ( התפתחות שלושת הסקטורים והשפעתם על עיצוב ויישום מדיניות ציבורית–ישראל 
 .129-178: 2001, כרמל, ירושלים,מרווחי מלחמה לדיווידנדים של שלום. י, וניצן. ש, ביכלר* 

 )575854 (9540וגם תדפיס ) 505188( מר .  ביכ330E: בספריה לכלכלה
 

חברות ממשלתיות ותאגידים (אליים כאמצעי ליישום מדיניות ציבורית סקטורי- ארגונים בין–ישראל 
 )שיעור ()ציבוריים

, אילן-אוניברסיטת בר, גן- רמת,הפרטת חברות בישראל ובעולם. ש', ורוזביץ. צ.ב, זילברפרב. ש, אקשטיין* 
1998: 123 – 180 . 

 ) 26.1.06(הוזמן בהשאלה בינספריית 
 
 . 410 – 381: 1996, ירושלים נבו, )'כרך א( הסמכות המנהלית.  י, זמיר* 

  )1105064 (10623תדפיס 
 

 )שני שיעורים/שיעור(סקטוריאליים - שיעתוקים בין–גישות ניהול וקבלת החלטות 

• Barzelay, M. (1992) The New Public Management (Berkley and London: University of 
California Press), pp. 1-36. 

 )2001) (1105057 (10622תדפיס 
 

 )שיעור (יות בישראלמדינרשתות 
. א, אצל רייכמן" רשויות רגולטוריות ורשתות מדיניות: מדיניות הסדרה ופיקוח בישראל. "א, גנץ-ארבל* 

טרם  (2005 , המרכז הבינתחומי הרצליה-מפעלות, הרצלייה, ביעיעשור הש ה-ישראל ) עורכים. (ד, ונחמיאס
 .)יה זמין באתר הקורסיה; פורסם

 אין
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* Nachmias, D. and Arbel-Ganz, O. (2006) "Policy Implementation in Israel: the Loss of 
Governmental Capacity" (Israel Affairs, forth coming; draft will be available on the course 
website) 
 אין
 
Palast, G., Oppenheim, J. and Macgregor, T. (2003) Democracy and Regulation: How the 
Public can Govern Essential Services (Virginia: Pluto Press), pp.1-27 

 ) 26.1.06(הוזמן בהשאלה בינספריית  
 

 )שני שיעורים/שיעור (סקטוריאליים-ממשליים ובין- שיתופי פעולה בין–שלטון מרכזי ושלטון מקומי 
 –אביב -תל  מחקרי)עורכים. (ג, ומנחם. ד, אצל נחמיאס" ורמה מוניציפאלית המינהל העירונירפ. "ד, נחמיאס

 . 38 – 25: 1997, אביב- אוניברסיטת תל–רמות , אביב-תל, )'כרך ב (יפו
 4אולם –כתב עת בספריה למדעי החברה 

 
 )שני שיעורים/שיעור (הון חברתי

 ,היבטים ביקורתיים: החברה הישראלית) עורך(צל אורי רם א, "חברה בישראל-יחסי מדינה. "ב, קימרלינג* 
 .350 – 328' עמ, 1993,  הוצאה לאור–ברירות , אביב-תל

  )222147(הי .שמור סוציולוגיה לפי חבר
 
 :Democracy in Flux.) ed. (A.in Putnam, R" introduction) "2002. (A.and Goss, K. D.Putnam, R* 

Oxford : Oxford and New York( l Capital in Contemporary Societyhe Evolution of SociaT
University Press), pp. 3-20. 

 ) 26.1.06(הוזמן בהשאלה בינספריית 
 

 )שני שיעורים/שיעור ( שיתופי פעולה חוצי סקטורים ומדינות-גלובליזציה ומשילות 
* Brown, D.L., Khagram, S., Moore, M.H., and Frumkin, P. (2000) "Globalization, NGO's, and 
Multisectoral Relations" in Nye, J.S. and Donahue, J.D. (eds.) Governance in a Globalizing 
World (Cambridge, Mass.: Visions of Governance for the 21st Century), pp. 271-296. 

 )1107058 (10626תדפיס 
 
Vogel, D. (1998) "The Globalization of Pharmaceutical Regulation" in Governance, Vol. 11, 
No. 1, pp. 3-22. 

 )1104654 (10539תדפיס 
 

* * * 
 הנחיות לעבודה הסמינריונית

 
ידי -הנושא יאושר על. ית לבחור נושא מחקר במהלך הסמסטר הראשון הנוגע בתחום הלימוד/על הסטודנט .1

ן את המחקר /או שיקשו עליהם/ית עיסוק בתחומים שאינם רלוונטיים ו/טהמרצה על מנת למנוע מהסטודנ
 .במסגרת הסמינריונית המצומצמת

הנתונים הדרושים והגישה , ית את מסגרת המחקר/תגבש הסטודנט/במהלך חופשת הסמסטר י .2
 .המתודולוגית המתאימה

השיטתי כבסיס לדיון ת את נושא המחקר ואת עיקרי הניתוח /תציג הסטודנטי/במהלך הסמסטר השני י .3
 .בכיתה

מועד ההגשה יימסר בראשית  (ית את עבודת המחקר בשלמותה/תגיש הסטודנט/ י השניבתום הסמסטר .4
 .)הסמסטר הראשון

 ).1.5רווח ; 12פונט (על העבודה להיות מודפסת  .5
 ).ורשימה ביבליוגרפית; תוכן; כולל שער( 50ולא יעלה על  עמודים 30-מ יפחתהיקף העבודה לא  .6
, שלשות, זוגות(לא תאושר כל הגשה משותפת ; ית בנפרד/וגש על ידי כל סטודנטת ותיכתב, תבוצעבודה הע .7
 . )או כל צירוף אחר/ו
 פריטים מהרשימה הביבליוגרפית ושבעה מקורות מידע שונים המתייחסים 4בעבודה ייכללו לכל הפחות  .8

 .לסוגיה המנותחת
 ).אימייל/דיסק(העבודה תוגש בעותק מודפס ובעותק אלקטרוני  .9
 

 מבנה עבודת המחקר
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.  בשיטת המחקר ובאופן הניתוח, ים בדרך כתיבת העבודה/ים העוסק/במהלך הסמסטר השני נקיים שיעור

 :כי עבודת המחקר תכלול את הפרקים הבאים,  מקדמי יצויןכהסבר
. דולוגיתועיקרי הגישה המתו, השערות המחקר, הצגת שאלת המחקר,  בו תמצית הנושא הנחקר–מבוא  .א

 .ית/ה המרכזית של הסטודנט/ניתן אף להזכיר בקצרה את הממצא העיקרי במחקר ואת מסקנתו
 בו סקירה כרונולוגית ועובדתית של הסוגיה הנחקרת והאירועים הקשורים אליה במישרין –רקע היסטורי  .ב

 .ית/ה של הסטודנט/הכל לפי הגדרתו, ובעקיפין
 .י במסגרתו נערך המחקר בו פירוט השדה התיאורט–רקע תיאורטי  .ג
. תוך הישענות על הרקע ההיסטורי והרקע התיאורטי לעיל,  מנוסחת באופן ממוקד–שאלת המחקר  .ד

אשר עשויה , ולא כשאלה תיאורטית או נורמטיבית" לא/כן"כי שאלת המחקר תנוסח כשאלת , מומלץ מאד
 הפעולה בין שלושת האם שיתופי: "לדוגמא. ית במהלך עריכת המחקר/להקשות מאד על הסטודנט

האם ראוי לקיים שיתופי : "ולא, "?הסקטורים בתחום החשמל הביאו לשיפור השירות לצרכן בתחום זה
 ".?פעולה בין שלושת הסקטורים במדינת ישראל

 .לממצאי המחקראשר ית / המפרטות את ההשערות של הסטודנט–השערות המחקר  .ה
שיטת המחקר בה יעשה שימוש , ית/ת הסטודנט/וחן ובו הגדרה ופירוט המשתנים אותם ב–מתודולוגיה  .ו

 .ה עימן/והתייחסות לבעיות תוקף ומהימנות אפשריות לרבות התמודדותו
 .פי התיאוריות באמצעות שיטת המחקר שצוינו לעיל- ובו ניתוח העובדות על–ניתוח  .ז
 . כפי שאלה עולים מהניתוח השיטתי–סיכום הממצאים  .ח
המלצות אופרטיביות ) אם יש כאלה(לרבות , ות על ממצאי המחקרית המבוסס/ של הסטודנט–מסקנות  .ט

 .כלשהן
; ספרים(ית במהלך המחקר / המפרטת את המקורות ששמשו את הסטודנט–רשימה ביבליוגרפית  .י

 ).פסיקה; חקיקה; שאלונים; סקרים; ראיונות; חות"דו; עיתונות; מאמרים
 

 פרזנטציה
מטרת הפרזנטציה להעשיר את כלל . ות/ ידי הסטודנטיםהסמסטר השני יוקדש ברובו להצגת הנושאים על .1

בוחן רבים ככל האפשר בתחום הלימוד ולקיים דיונים אנליטיים במסגרת השיעורים -ות במקרי/הסטודנטים
 . באופן דינאמי ופעיל

על פי סדר שיקבע המרצה לקראת תום , ה/החקר שבחר-תציג בפני הכיתה את נושא/ית י/כל סטודנט .2
 . ןהסמסטר הראשו

 .ית/תגיש הסטודנט/פרזנטציה תיארך כשלושים דקות ותכלול את עיקרי המחקר שי .3
 .'וכו, קטעי וידיאו; צילום טקסט; מצגות מחשב; שקפים: כגון, מומלץ לעשות שימוש בעזרים שונים .4
 .ת/יא עוסק/ית להפגין שליטה בגישות התיאורטיות שבחר להסתמך עליהן ובסוגיה בה הוא/על הסטודנט .5
 


