
 1

  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי מדינה

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

  ט"תשס
  גיל בן בצלאל ר "ד: המרצה

  16:30 -  15:30' יום ב:   שעת קבלה
  2.53:   '    חדר מס

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

  מטרות הקורס
,  בעיקר מים–בתחום המונופולים הטבעיים מטרת הקורס להקנות מושגים וכלים להבנת המדיניות הציבורית 

ועל ורית  המדיניות הציביחסי העוצמה בין השחקנים הנוטלים חלק בגיבוש ניתוחהדגש יושם על . חשמל וגז טבעי
הקורס יעסוק בסיבות להיווצרותם של .  כגוף מבצעבירוקרטיהלבין הקשרי הגומלין שבין הדרג הפוליטי 

יתמקד בניתוח המדיניות הקורס .  תהליכי הסדרה  והפרטה, מונופולים ובניתוח הניסיונות לבצע שינויים מבניים
 וזאת על פי כלי הניתוח בישראל ובעולם יבחן היבטים השוואתיים, הציבורית בתחום המונופולים הטבעיים

  .המחקריים של הגישה הביהביורליסטיתוהמודלים 
  נושאי הלימוד 

  מדיניות ציבורית ופוליטיקה
  קביעת מדיניות וקבלת החלטות

  התיקצוב הציבורי בישראל
  מגרשים ומקורות העוצמה, שחקנים

  היווצרותם של מונופולים
   ) (Regulationבקרה ואסדרה , פיקוח

  שינויים מיבניים ותהליכי הפרטה במונופולים
  ) ; B.O.T P.F.I(יחסי גומלין בין המגזר העסקי לציבורי  

   וגז טבעיחשמל,  מים–מונופולים טבעיים 
  היבטים השוואתיים בישראל ובעולם

  דרישות הקורס 
  נוכחות חובה בהרצאות

  הנחיות המרצהי "קריאת החומר הביבליוגרפי עפ
  מר הלימוד ורשימת הקריאהמבחן מסכם על חו

  ")אמריקאי(" מהציון ומבחן רב ברירתי 30%שמשקלה  שאלת ניתוח: המבחן מורכב משני חלקים
   רשימה ביבליוגרפית

 אליטות )עורכים(, .ג, שפר, .ח, הלוי-עציוני, .א, בן רפאל: בתוך"  אליטות עסקיות חדשות) " 2007(, .י, אהרוני .1
  80-113' עמ, ירושלים, מוסד ביאליק, חדשות בישראל 

  )1135195( וגם תדפיס )1133575(חד .שמור מדעי המדינה לפי אלי
 
האוניברסיטה העברית פרקים " מכון אשכול",  עם עובד הכלכלה הפוליטית בישראל   )1991(,  .י, אהרני .2

 רביעי וחמישי
  )172612(אס . אהר658.4

 
המכון הישראלי , חוקתיות בדיני ההגבלים העסקייםעל זכויות :  המונופוליסט כקורבן) 2004(, .ע, אייל .3

  81-92 , 37-46 , 7-14'   עמ47נייר עמדה , לדמוקרטיה
  )1094412(מו .שמור מדעי המדינה לפי איל

 
 – 34' עמ', פרק ב, אילן-בר, הפרטת חברות בישראל ובעולם) 1998(, .ש, רוזוביץ, .ב, זילברפרב, .ש, אקשטיין .4

72 
  )379930(הפ .י אקששמור מדעי המדינה לפ

  
 66-99' עמ, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  הרשות המפקחת–רגולציה ) 2003(, .א,  גנץ-ארבל .5

  )1115977 (10878 וגם תדפיס )1115643(רג .שמור מדעי המדינה לפי ארב
    
ורבות ממשלתית ממע) עורך(, בן בסט. א: בתוך" מסלול מכשולים לכלכלת שוק בישראל) "2001(, .א, בן בסט .6

 1-48' עמ ,המכון למחקר כלכלי בישראל, עם עובד,  לכלכלת שוק
  )505271(ממ .בספרית כלכלה שמור לפי ממע
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המכון הישראלי , הספרייה לדמוקרטיה , מאזן הכוחות בתהליך התקצוב) 2006(, .מ, דהן, .א, בן בסט .7
 173-185, 17-32' עמ,  לדמוקרטיה

352.48E1125267(מא .בסט- בן(  
  
 הרפורמה שלא – בישראל  (Public Utilities)שינויים מבניים בשירותים הציבוריים ) "2001(, .ר, גרונאו .8
, המכון למחקר כלכלי בישראל , עם עובד,  ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק) עורך(, .א, בן בסט:  בתוך" תהיהי
 382-414' עמ

  )505271(ממ .בספרית כלכלה שמור לפי ממע
  
-16' עמ,  ההוצאה לאור –משרד הביטחון ,  אוניברסיטה משודרתתיאוריות של צדק חברתי) 2007(, .י, דהאן .9

31 ,80-95  
  )1141464(תא . דהן303.372

  
-39, 15-26' עמ,   המכון הישראלי לדמוקרטיה,כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה)  1994(, .ע, שרון, .ד, ידר .10
45  

  )253231(כל .שמור מדעי המדינה לפי דרי
  

'   עמ, טכניון מכון הטכנולוגי לישראלה,  על משבר המים בישראל–מתחת לקו האדום ) 2002(, .ד, זסלבסקי .11
29-57 , 197-219 

  )1067741(מת .שמור מדעי המדינה לפי זסל
  

הציונות ועד המאה   מראשית– מאבקים ומדיניות, משברים , משאבי טבע:  הסביבה בישראל) 2006(, .א, טל .12
 289-336' עמ, הוצאת  הקיבוץ המאוחד, 21-ה
 304.2E1119467(סבי . טל(  

  
, פרק ראשון, האוניברסיטה  העברית, עם עובד, ספרית אשכולות, קבוצות אינטרס בישראל)  1987(, .י, ישי .13

  פרק שביעי
  )66696(קב .שמור סוציולוגיה לפי ישי

  
  70 – 53' עמ, 4רק פ,  אביב-תל,   פקר,הפרטה בישראל ובעולם ) 1997(,.י, כץ .14

  )367724(הפר .שמור מדעי המדינה לפי כץ
  

, "חשבונאות ממשלתית וציבורית, מימון ציבורי, הסדרה ציבורית: משבר המים בישראל") 1991(, .ר, מוסנזון .15
  , 150' חוב, ב"מ, רבעון לכלכלה

  כתב עת בספרית כלכלה
    
חירים למערכות חשמל ומים ובקרה ציבורית של  על מ–הסדרה של שירותים ציבוריים ) 2001(, .ר, מוסנזון .16

 100-110,  1-18'  עמ, ללא שם הוצאה, תעריפים 
  )489459(הס . מוס363.6

  
המכון , בישראל המדיניות הציבורית " פרדיגמות מדיניות: מדיניות המים בישראל) "1999(, .ג, נחםמ .17

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

  
המכון הישראלי  , המדיניות הציבורית בישראל, "משילות ומדיניות ציבורית") 1999(, .א, סנד, .ד, נחמיאס .18

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

  
 המכון הישראלי זר הציבוריעקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות במג) 1997(, .א, נורי, .ד, נחמיאס .19

 11-48'  עמ2נייר עמדה ,  לדמוקרטיה
352.48E363520(עק . נחמ(  

  
 14, 12, 10, 8פרקים  ,  מפה הוצאה לאור,  מרכז אדוה ,תקציב המדינה) 2004(, .ש, בירסקיס .20

  )1121051(תק .שמור מדעי המדינה לפי סבי
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  .82 – 17' עמ, אוניברסיטת  חיפה,  מיום  עיון סיכום , )1997(, קביעת  מדיניות  ציבורית  וביצועה .21
  )570492 (9420תדפיס 

  
שימוש ) עורך(, .ב, רובין: בתוך, "מיפוי קבוצות אינטרס בתחום מדיניות המים בישראל) "2001(, .א, סופר .22

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

  
  מדינה- ארץ אחרת )עורכת(, .ב, שלג: בתוך" האם ההפרטה הועילה לשירותים החברתיים) "2008(, .י, קטן .23

 90-97' עמ , 43 גיליון מספר בצלמם פקידי האוצר מעצבים מחדש את הישראלים
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
המינהל הציבורי בישראל )  "עורכים(. יראובני, .א, כפיר: בתוך, "התקצוב הממשלתי) " 1998(, .ש, דניאלי .24

 167-203' עמ, אביב- תל  , מוציאים לאורריקובר'צ, 2000לקראת שנת 
  )391850(הצ .שמור מדעי המדינה לפי מנה

 
25. Galnor, I.,(1987)  “Water Policymaking in Israel”, Policy Analysis, University of California, 
Vol. 4, ,  pp.339-367. 

)572761 (9466ס תדפי  
 
26. Jordana, J., and  Levi-Faur, D., (2004) "The Politics of Regulation in the Age of Governance" 
in Jordana, J., and  Levi-Faur, D (eds.) The Politics of Regulation,   Cheltenham, UK: Edward 
Elgar, pp. 1-15 
 אין      
 
27. Nachmias, D., and Arbel-Ganz, O., (2005) "The Crisis of Governance: Government Instability 
and Civil Service" in Cohen Almagor, R., (ed.) Israeli Institutions at the Crossroads, London and 
New York: Routledge, pp. 7-28 
E990.28 ISR (1095093) 
 
28. Savas, E. S.(2002) "On Privatization" in Lane, F. S. (ed.) Current Issues in Public 
Administration, 5th ed. N,Y St Martin's, pp. 404-413.  
 אין          
 
29. Schmidt, R. and  Plaut, S.,(1993) “Water Policy in California and Israel”, Economic Review, 
Federal Reserve Bank of San Francisco , 1993, 3,  pp. 42-55. 
 כתב עת אלקטרוני 
            

  


