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 מטרות הקורס
יחסי  ניתוחהדגש יושם על . מטרת הקורס להקנות מושגים וכלים להבנת המדיניות הציבורית בישראל

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

 יתמקד בניתוח המדיניות הציבורית בתחום המונופולים הטבעייםהקורס .  תהליכי הסדרה  והפרטה, מבניים
 והמודלים וזאת על פי כלי הניתוחיבחן היבטים השוואתיים בישראל ובעולם , ם וחשמלכדוגמת מי

 .המחקריים של הגישה הביהביורליסטית
 

 נושאי הלימוד 
 מדיניות ציבורית ופוליטיקה

 קביעת מדיניות וקבלת החלטות
 התיקצוב הציבורי בישראל

 מגרשים ומקורות העוצמה, שחקנים
  הקבוצות אינטרס ושיטות פעול

 שינויים מיבניים ותהליכי הפרטה במונופולים
 וועדות ציבוריות ומידת יישומן

  מים וחשמל-מונופולים טבעיים 
 היבטים השוואתיים בישראל ובעולם

 
 דרישות הקורס 

 נוכחות חובה בהרצאות
 י הרשימה"קריאת החומר הביבליוגרפי עפ

 מבחן מסכם על חומר הלימוד ורשימת הקריאה
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