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 'ב+'א' סמס, ה"תשס                   אילן-אוניברסיטת בר
 16:00-17:30', יום ד       הפקולטה למדעי החברה  

 החוג למדע המדינה
 

  מדיניות הסדרה ופיקוח בישראל ובעולם–  רגולציה 71-631-01
 גנץ-אורי ארבל

 
 

=  רגולציה (והפיקוח מטרת הקורס להציג בפני הסטודנט את מושגי היסוד של מדיניות ההסדרה 
Regulation( ,את הליכי קבלת ההחלטות ואת אופן עיצוב המדיניות ויישומה. 

 
גם המעבר . או החברה שנעדר את התערבותה של המדינה/הארגון ו, אין למעשה תחום בחיי הפרט, כיום

וקרטיות  אותו החילו אחדות מהמדינות הדמ-חופשי -מאידיאולוגיה סוציאליסטית לאידיאולוגית שוק
אלא הביא בצידו דפוס שונה של התערבות המדינה ,  לא צמצמם מגמה זו–בארבעת העשורים האחרונים 

במבנה הרשויות הרגולטוריות ובסמכויות המוקנות , דפוס זה משתקף במדיניות הרגולציה. בדרכו של המשק
 .להן מכוח החוק

כמו גם ,  בתחום מדיניות הרגולציהבחלקו הראשון של הקורס תוצגנה הגישות התיאוריות המרכזיות
יילמד הסטודנט וינתח את מדיניות , ובהסתמך על מתודולוגיה השוואתית, על בסיס אלה. מחקרים אמפיריים
בחלקו השני של הקורס ינתחו . על רשויות הפיקוח ועל הליכי עיצוב המדיניות, הרגולציה בישראל

 . אלהסטודנטים סוגיות שונות במדיניות הרגולציה בישר
 

 ).15%(נוכחות והשתתפות בשיעורים . 1: דרישות הקורס
   תלוי במספר  ('  עמ10 -בוחן בהיקף של כ-ניתוח מקרה: תרגיל ופרזנטציה. 2  

 )30%) ('במהלך סמסטר ב) (פ אישור המרצה"                            המגישים וע
 ;   ) פ"ינון חומר הלימוד בעולא בדיקה של ש( ובו שאלות ניתוח –מבחן מסכם . 3     

 )55%) (סוף סמסטר ב")  (חומר פתוח(" בבחינה ניתן יהיה לעשות שימוש בפריטי הקריאה ובמחברות הקורס 
 

* * * 
 

 
 
 

 : סדר הנושאים
 

 .חברה ומה שביניהן , מדינה
 .1    פרק ,מדינת הרווחה בעידן של תמורות, דורון'  א*

 )33124(מד .דור שמור סוציולוגיה לפי
 
 .3-36' עמ: 2002, מרכז שלם,  ירושלים,קפיטליזם וחירות, פרידמן'  מ*

 )527382(קפ . פרי330.122בספריה לכלכלה ופילוסופיה 
 

 . ההצדקה הנורמטיבית להתערבותה של המדינה בחיי הפרט–כשלי שוק וצדק חלוקתי 
* Breyer, S. (1982) Regulation and Its Reform (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press), pp. 13-35. 
42 BRE (100186)  בספריה למשפטים 
 
Baldwin, R. and M. Cave (1999), Understanding Regulation, (Oxford: Oxford University 
Press), pp. 18-33. 
67.1(42) BAL (416380)  בספריה למשפטים 

 
 ?יך מסדירים כשלי שוק ומקדמים צדק חלוקתי  א–על רגולציה כלכלית ורגולציה סוציאלית 

* Baldwin, R. and M. Cave (1999), Understanding Regulation, (Oxford: Oxford 
University Press), pp. 34-62. 
67.1(42) BAL (416380)  בספריה למשפטים 

 
 
 

 .הם פריטי חובה(*) רק פריטים המסומנים בכוכבית * 



 מדיניות הסדרה ופיקוח בישראל ובעולם-רגולציה/גנץ-ארבל

2 

 רגולציה-רגולציה ורה-דה, רגולציה, הפרטה
Beesley, M. E. (1997) Privatization, regulation and deregulation (London: Routledge, 2nd 
edition), pp. 26-42. 

 )1066768 (10113תדפיס 
 

  רגולציה בעולם-? מי מעצב ומיישם את מדיניות ההסדרה והפיקוח 
* Doern, G. B. (1998) "The Interplay among Regimes: Mapping Regulatory Institutions in 
United Kingdom, the United States and Canada" in Doern, G. B. and Wilks, S. (eds.) Changing 
Regulatory Institutions in Britain and North  America (Toronto: University of Toronto Press), 
pp. 29-50 
67.1(71) CHA (433668)  בספריה למשפטים 

 
; ב" ארה–נורמטיביים  ופוזיטיביסטיים לעיצוב מדיניות רגולטורית , אמפיריים, תהליכים תיאורטיים

 .בריטניה
Reagan, Michael D.  (1987) Regulation: the Politics of Policy (Boston, Mass.: Little, Brown & 
Co.), pp. 14-25. 

)1066743 (10112תדפיס   
 
Bishop, M., Kay, J., and Mayer, C. (1995) The Regulatory Challenge (Oxford: Oxford 
University Press), pp. 1-17   
67.1(42) REG (287969)  בספריה למשפטים 
 
* Palast, G., Oppenheim, J. and Macgregor, T. (2003) Democracy and Regulation: How the 
Public can Govern Essential Services (Virginia: Pluto Press), pp.1-27 
 אין
 
Sparrow, M. K. (2000) The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems and 
Managing Compliance (Washington DC: Brookings Institution Press), pp. 238-254  
 אין

 
  מיון מוסדי-רשויות רגולטוריות בישראל 

המכון , ירושלים  , הרשות המפקחת–רגולציה , )שטרן' צ' י' רופנחמיאס ופ' ד' בהנחיית פרופ. (א, גנץ- ארבל*
 .66-94; 57-58' עמ, 2003, הישראלי לדמוקרטיה

 )555159 (37; )המכון הישראלי לדמוקרטיה(בספריה למשפטים לפי ניר עמדה 
 

 מדיה ותקשורת ,  פיננסים–רגולציה בישראל 
, 4'  מס,פוליטיקהב"  התקשורת בישראל ותפקיד המדינהמהפכת: יותר רגולציה, יותר תחרות. "ד, פאור- לוי*

1999 ,27-44. 
 4כתב עת באולם 

 
 .1986 ירושלים , דין וחשבון–ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים 

 אין
 
 .1997, ירושלים, )וועדת פלד (ח הוועדה לבחינת ענף התקשורת בישראל"דו
 אין
 

 לה ותקינההשכ, חקלאות,  תשתיות–רגולציה בישראל 
 .25) 6( נו ד"פ, שר התשתיות הלאומיות' עמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי נ 244/00צ "בג *

 בספריה למשפטים
 
 .6-32: 2002, ירושלים, )וועדת מגן (ח הוועדה הפרלמנטארית לבחינת מצב משק המים"דו
 אין
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Maor, M. (2002) 'Choosing a Regulatory Regime: The Experience of the Israeli Electricity 
Market', in Sorensen, G. and Maor, M. (eds.) Developments in Israeli Public Administration 
(London: Frank Cass), pp. 107-120 
 אין
 

  תיאורית השבוי ותיאורית הצללים הפוליטיים-רגולציה בישראל 
:  ראו באתר הרשות השופטת( טרם פורסם ,ח על הביטוחהמפק' איגוד שמאי הביטוח נ 967721/צ " בג*
il.gov.court.www.(  
 
 .17-24, 2002, ביתן -אוניברסיטת חיפה וזמורה,  חיפה, עוצמה והשפעה בארגונים–המשחק הפוליטי . י, סמואל 

 )516044(מש . סמישמור מדעי המדינה לפי
 

  תהליכים פורמאליים ובלתי פורמאליים לעיצוב מדיניות–ל רגולציה בישרא
אצל " תהליכים פורמאליים ובלתי פורמאליים לעיצוב מדיניות: רשתות רגולטוריות בישראל. "א, גנץ- ארבל*

 –מפעלות , ההרצליי, )שם זמני( ? לאן–ישראל לקראת היובל השלישי ) עורכים. (ד, ונחמיאס. א, רייכמן
  2005, ה הרצלייהמרכז הבינתחומי

 ).יופיע באתר הקורס; תדפיס(
 

 
 משטרים רגולטוריים בישראל ובעולם

* Harris, R.A., and Milkis, S.M. (1996) The politics of regulatory change: a tale of two agencies 
(New York: Oxford University Press, 2nd edition), pp. 22-52.  
 אין

 
 אליטות ורשתות מדיניות,  קבוצות אינטרס– הרגולטורית אתגרי המדיניות

Sparrow, M. K. (2000) The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems and 
Managing Compliance (Washington DC: Brookings Institution Press), pp. 17-64  
 אין

 
 .לרגולציה אוניברסאלית מרגולציה לוקאלית -רגולציה וגלובליזציה 

* Vogel, D. (1998) "The Globalization of Pharmaceutical Regulation" in Governance, Vol. 11, 
No. 1, pp. 3-22. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Boyer, R. and Saillard (eds.) (2002) Regulation Theory: The State of the Art (London: 
Routledge), pp. 289-333. 

)1066772 (10114תדפיס   
 


