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 אילן-אוניברסיטת בר
 מדינהה עהמחלקה למד
 

 )01-675-71 (מדיניות ציבורית במונופולים טבעיים
 א.ב) ש" ש2( שנתי -קורס בחירה

 ו"תשס
 גיל בן בצלאלר "ד: המרצה

 
 1630 – 1530' יום ב: שעת קבלה
  2.53: חדר מספר

 5318872:  'טל
 gilben@mail.biu.ac.il: ל"דוא

 
 מטרות הקורס
 ניתוח יחסי הדגש יושם על.  להקנות מושגים וכלים להבנת המדיניות הציבורית בישראלמטרת הקורס

העוצמה בין השחקנים הנוטלים חלק בגיבוש המדיניות הציבורית ועל קשרי הגומלין שבין הדרג הפוליטי לבין 
לבצע שינויים הקורס יעסוק בסיבות להיווצרותם של מונופולים ובניתוח הניסיונות . הבירוקרטיה כגוף מבצע

 הקורס יתמקד בניתוח המדיניות הציבורית בתחום המונופולים הטבעיים. תהליכי הסדרה והפרטה, מבניים
וזאת על פי כלי הניתוח המחקריים של יבחן היבטים השוואתיים בישראל ובעולם , כדוגמת מים חשמל וגז 
 .הגישה הביהביורליסטית

 
 נושאי הלימוד 

 קהמדיניות ציבורית ופוליטי
 קביעת מדיניות וקבלת החלטות

 התיקצוב הציבורי בישראל
 מגרשים ומקורות העוצמה , שחקנים

 שינויים מיבניים ותהליכי הפרטה במונופולים
 )רגולציה(מדיניות הסדרה ופיקוח 

  וגז מים חשמל-מונופולים טבעיים 
 היבטים השוואתיים בישראל ובעולם

 
 דרישות הקורס 

 נוכחות חובה בהרצאות
 תתפות פעילה במהלך השעורהש

 נחיות המרצהי ה"קריאת החומר הביבליוגרפי עפ
  מהציון100%מבחן מסכם על חומר הלימוד ורשימת הקריאה ומשקלו 

 
 רשימה ביבליוגרפית

 
 6,4,3 פרקים  1991, עם עובד, הכלכלה הפוליטית בישראל, .י, אהרוני .1

 )172612(אס . אהר658.4
 
' עמ', פרק ב, 1998, אילן-בר, הפרטת חברות בישראל ובעולם, .ש,  רוזוביץ,.ב, זילברפרב, .ש, אקשטיין .2

34-72. 
 )379930(הפ .שמור מדעי המדינה לפי אקש

 
 .51-81' עמ' פרק ב, 1986, אביב-תל, כיוונים,  פרקים במדיניות ציבורית–להחליט ולבצע , .דורון ג .3

 )47280(לה .שמור מדעי המדינה לפי דור
 
-תל, המכללה למינהל, המלצות צוות מחקר לשיפור תיפקוד המימשל בישראל, .מ, שני, .י, רום, .י, דרור .4

 .1984, אביב
 )21152(המ .שמור מדעי המדינה לפי דרו

 
 , 1989, 28– 9' מס, מדינה ומימשל, "וועדות מייעצות לקביעת מדיניות בישראל", .מ, הופנונג, .א, הררי .5
 .67 – 39' עמ

 4כתב עת באולם 
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 .2002, טכניון מכון הטכנולוגי לישראלה,  על משבר המים בישראל–מתחת לקו האדום , .ד, יזסלבסק .6
 )1067741(מת .שמור מדעי המדינה לפי זסל

 
 .7, 4פרקים , 1987, האוניברסיטה העברית, עם עובד, קבוצות אינטרס בישראל, .י, ישי .7

 )66696(קב .שמור סוציולוגיה לפי ישי
 
 .ג"פרק י, 1998, אביב-תל, ריקובר'צ, 2000המינהל הציבורי בישראל לקראת שנת , .ראובני י, .א, כפיר .8

 )391850(הצ .שמור מדעי המדינה לפי מנה
 
 .70 – 53' עמ, 4פרק , 1997, אביב-תל, פקר,  הפרטה בישראל ובעולם, .י, כץ .9

 )367724(הפר .שמור מדעי המדינה לפי כץ
 
 4'  מספוליטיקה" מהפכת התקשורת בישראל ותפקיד המדינה: היותר תחרות יותר רגולצי", .ד,  פאור-לוי

 .27-44' עמ1999
 כתב עת בספרית מדעי החברה

 
ח "דו  (מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה-דין וחשבון הוועדה הציבורית, מדינת ישראל .10

 .'כרך א, 1989, ירושלים, )קוברסקי
 כתב עת אלקטרוני

 
, "חשבונאות ממשלתית וציבורית, מימון ציבורי, הסדרה ציבורית: ראלמשבר המים ביש", .ר, מוסנזון .11

 .1991דצמבר , 150' חוב, ב"מ, רבעון לכלכלה
 )אזל(אין 

 
המכון הישראלי  , המדיניות הציבורית בישראל" פרדיגמות מדיניות: מדיניות המים בישראל", .ג, מנחם 

 .68 – 35' עמ, 1999, ירושלים, לדמוקרטיה
 )430369(הצ   .מדעי המדינה לפי מדישמור 

 
המכון הישראלי  , המדיניות הציבורית בישראל, "משילות ומדיניות ציבורית", .א, סנד, .ד, נחמיאס .12

 .34 – 11' עמ, 1999, ירושלים, לדמוקרטיה
 )430369(הצ .שמור מדעי המדינה לפי מדי

 
 שימוש יעיל) עורך(אצל ברי רובין , "למיפוי קבוצות אינטרס בתחום מדיניות המים בישרא", .א, סופר .13

 124-97' עמ, 2001, בר אילן, א"מרכז בס, במקורות מים מוגבלים
333.91E515580(יע .  שמו( 

 
 .14, 12, 10, 8פרקים  , 2004מרכז אדוה  מפה הוצאה לאור ,  תקציב המדינה, .ש, סבירסקי

 אין
 

 1990, ברסיטת חיפהאוני,  מאפיינים מבנים תהליכים–ארגונים , .י, סמואל .14
 )132896(אר .שמור סוציולוגיה לפי סמו

 
, ביקורת המדינה בישראל) עורך. (בתוך פרידברג א" מאפייני הביקורת הציבורית בישראל", .א, פרידברג .15

 102-88' עמ, 1999, הלכה ומעשה
352.35E210464(פמ .  בקר( 

 
 .82 – 17' עמ , 1997,  אוניברסיטת  חיפה,)סיכום  מיום  עיון(, קביעת  מדיניות  ציבורית  וביצועה .16

 )570492 (9420תדפיס 
 

17. Galnoor, I., “Water Policymaking in Israel”, Policy Analysis, University of California, Vol. 
4, 1978,  pp.339-367. 

)572761 (9466תדפיס   
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 אין
 
18. Peters,  G., The Politics of Bureaucracy, NY: Longman, 1989. cp. 3. 

 )PET)  195426שמור מדעי המדינה לפי 
 

19. Rainey, Hal G., “Public Agencies and Private Firms”, Administration and Society,  vol. 15, 
no. 2, 1983. pp. 207-242. 

 EJOURNALכתב עת בספרית מדעי החברה וגם 
 
20. Schmidt, R. and  Plaut, S., “Water Policy in California and Israel”, Economic Review, 
Federal Reserve Bank of San Francisco, 1993, pp. 42-55. 
 אין
 
21.Sparrow M.K. The regulatory Craft: controlling Risks, Solving Problems and Managing 
Compliance Washington DC Brookings Institution press 2000 pp 17-64. 
 אין
 
22. Steinberg, G., “Large Scale National Projects as Political Symbols: The Case of Israel”,  
Comparative Politics, April, 1987. 

)360875 (5513 וגם תדפיס 6כתב עת באולם  
 
23. White, J., Wildavsky, A. The Deficit and the Public Interest, Berkeley, UC Press, 1989. 
 אין
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MacMillan Press, 1979. 
361.610973   WIL (68246) 
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