
 

                                     המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית
Public Policy and Management      

                - חוברת סילבוסים
שישי               -מסלול חמישי

                            תשפ"ב ב'סמסטר 
 המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית

 

  



 

1 
 

 20102-685: מס' קורס

 )קורס בחירה(: תחרות לא משוכללת, רגולציה ורווחהשם קורס

 : ד"ר אופיר רוביןשם המרצה

 

 הקורס אורית

 שווקים של מורכבותם את להביןהכלים  את ניהול ומדיניות ציבורית לתלמידי היא להקנות הקורס של העיקרית מטרתו

 את ולכן מעטים, בין תחרות של היווצרותה רקע על של שווקים היעיל בתפקודם הבעיות המודרני, את בעולם ותעשיות

 רחוקים המציאותי בעולם השווקים אלו. כידוע, רוב בשווקים הכלכלית להסדרת הפעילות ממשלתית ברגולציה הצורך

 לרוב אלו קיימת בתעשיות בכלכלה. היסוד קורסי במסגרת הנלמד המשוכלל השוק מודל של על הקריטריונים מלענות

 תחרות מתוצאות לסטייה ניכרת לרוב שמוביל , מה"שחקנים" של מצומצם מספר בין אסטרטגית אינטראקציה

 של יוצא פועל הנן אחרות רבות ועוד טבעיים מונופולים ומונופולים קרטליזציה, ,מחירים תיאומי כגון משוכללת. בעיות

 זו. אינטראקציה

 רגולציה על דגש שימת תוך הכלכליות, והשלכותיהן אלו תופעות והבנת לניתוח כלים הקורס יפותחו במסגרת

החופשי, בדגש על רשות התחרות אשר אמונה על נושא זה. לצד  השוק כלכלת עיוותי את "לתקן"ו להסדיר המיועדת

 בהכרח מיועד אינו במהלך הקורס מקרי בוחן אקטואליים במשק הישראלי. הקורסלמידה של מודלים תאורטיים ינותחו 

 .במהלכו יפותחו בקורס והמושגים הכלכליים בשימוש הכלים בכלכלה. רוב מוגבר רקע בעלי לסטודנטים

 

 הקורס מבנה

  :עיקריים חלקים שלושה לקורס

התחרותי, מושגים מרכזיים בחשיבה הכלכלית לקורס, וכולל את עקרונות השוק  כללי חלק ראשון מהווה מבוא (1)

כגון יעילות פרטו, רווחה כלכלית ועוד. כמו כן, נלמד את יסודות תורת המשחקים, ככלי עזר לבחינת התנהגות 

 אסטרטגית בין פירמות בשווקים עם תחרות מוגבלת.

, קרטלים, ואוליגופולים. חלק שני מתמקד בניתוח מבנה שווקים ותחרות בין מעטים, תוך שימת דגש למונופולים (2)

 אסטרטגיות המחרה והשפעתן על הרווחה הכלכלית במשק. אפליות מחירים, הסדר כובל.

 חלק שלישי ואחרון מתמקד בתורת הרגולציה, בהיבט התיאורטי ובהיבט המעשי, תוך שימוש במספר (3)

 מקרי בוחן עדכניים במשק הישראלי.

 

 הקורס נושאי

 כלכלית בחשיבה יסוד מושגי .1

 במחסור משאבים להקצאת יעיל כמנגנון התחרותי השוק .2

 המשחקים בתורת יסוד מושגי .3
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 מונופולים, קרטלים, אוליגופולים :מבנה שווקים, ומודלים של תחרות בין מעטים .4

רגולציה: מושגי יסוד, מטרות, כלים ואמצעים לרשותו של הרגולטור, רשות התחרות. חוק התחרות  .5

 הכלכלית.

 ופטנטים יוצרים זכויות של רגולציה .6

 מונופולים טבעיים: הצגת הבעיה, רגולציה, תמחור, הפרטה .7

 .והפרטה רגולציה של בהקשר דיון במקרי בוחן .8

 

 הקורס דרישות

 .80%בחינה  .1

 במידה ובשל משבר הקורונה לא ניתן יהיה לקיים בחינה בקמפוס, יינתן מבחן מקוון בזמן קצוב.

 20%שלושה תרגילים להגשה  .2

 ר יפורסמו במהלך הקורסקריאות חובה אש .3

 

 ביבליוגרפיה
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3. Gronau R. (2007). Regulation-the Corridor to Liberalization: the Experience of the Israeli 

Phone Market 1984-2005. Journal of Regulatory Economics 32(3):287-311. 

4. Hovenkamp, H. (2020) Principles of Antitrust, second Edition. West Academic Publishing. 

5. Peltzman S. (1976). Toward a More General Theory of Regulation, the Journal of Law and 

Economics 19(2): 211-15. 

6. Posner, R. A. (1999). Natural monopoly and its regulation. 30th Anniversary Edition, Cato 

Institute. 

7. *Sullivan, E. T., & Harrison, J. L. (2019). Understanding Antitrust and its Economic 

Implications. Seventh Edition, Carolina Academic Press. 

8. Viscusi, W. K., Harrington Jr, J. E., & Vernon, J. M. (2005). Economics of regulation and 

antitrust. MIT press. 
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, הוצאת מודלים של תחרות לא משוכללת, הגבלים עסקיים ורגולציה –מונופול *אלי גולדשטיין ומיכאל תבור,  .9

 .2012לומדון, 

 .2014, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תורת המשחקים ושימושה בכלכלה ובניהולאביעד חפץ,  .10

 1996תרגום יריב עיטם ושמשון ענבל, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,  ,העמים עושראדם סמית,  .11

 

 מקורות אינטרנטיים

 https://www.gov.il/he/departments/competition/govil-landing-pageאתר רשות התחרות  .12

משרד האוצר, הוועדה לצמצום ריכוזיות   .13

http://mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspx 

מדריך ממשלתי  –משרד ראש הממשלה, תורת הערכת השפעת רגולציה  .14

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/hashpaotregulatzya.pdf 

http://hazan.kibbutz.org.il/cgi-הפרטה, רגולציה ואחריות המדינה  –ליר -מכון ון .15

webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&act=show&dbid=sections&dataid=67 

 *קריאת חובה
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http://hazan.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&act=show&dbid=sections&dataid=67
http://hazan.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&act=show&dbid=sections&dataid=67
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 68520041מס' קורס: 

 )קורס חובה(שם הקורס: מודלים כמותיים להערכת מדיניות ציבורית 

 מר יניב משה שם המרצה: 

 מטרת הקורס: 

מושגי שבבסיס הערכת מדיניות ציבורית, ולהכיר כלים  כמותיים יישומיים -מטרת הקורס להציג את הרקע התיאורטי

העשויים לשמש לביצוע הערכה זו. הכלי המרכזי בו נשתמש יהיה ניתוח עלות תועלת.  במהלך הקורס ינותחו שלבי 

 ההערכה של פרויקטים נבחרים לדוגמא. 

 

 הנושאים:

 הממשלה במשק ומטרותיהמעורבות  .1

 כלכלת רווחה )התנאים להצדקתו של פרוייקט ציבורי( .2

  פרוייקטים ציבוריים כמכשיר להשגת יעילות כלכלית .3

 הגדרת מצבים פארטו אופטימליים, פיצוי קלדור היקס .4

 : הערכה כלכלית של פרויקטים ציבורייםCost-Benefitעלות תועלת  .5

 הערכת פרויקטים בתנאי קיצוב הון .6

 Cost Effectivenessאפקטיביות  עלות .7

 .TCM, עלות ביקור HPMגישות נוספות להערכת עלויות ותועלות: מחירים הדוניים  .8

 מודלים להערכת סיכונים בפרויקטים ציבוריים .9

 נטל עודף של מיסים .10

 רווחה כלכלית ואי שוויון )פונקציות רווחה חברתיות( .11

 ביטוח .12

 תועלת-יישומים של שיטת עלות .13

 

 חובות הקורס:

 במידה ובשל משבר הקורונה לא ניתן יהיה לקיים בחינה בקמפוס, תתקיים בחינה בזום עם השגחה    80%בחינה:

 במידה ובשל משבר הקורונה לא ניתן יהיה לקיים בחינה בקמפוס, יתקיים בוחן בית.      20%בוחן:

 (.3חובת הגשת תרגילים )
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 מס' קורס:685-2-1061

 ניהול ציבורי )קורס חובה(: שם הקורס

 שם המרצה: פרופ' פני יובל

 תיאור הקורס

מטרת הקורס לנתח את בעיות היסוד והדילמות שאיתן מתמודד הניהול הציבורי בן זמננו ולהקנות כלים עיקריים 

לניהול ציבורי אפקטיבי ויעיל. נתמקד בעיקר בתהליכים פנים ארגונים. נתייחס גם למערכת שיתופי הפעולה ויחסי 

פרטי, שלישי -בינם לבין ארגונים מהמגזר העסקיהגומלין המתקיימים בין מוסדות המגזר הציבורי ובמארג היחסים 

 ורביעי דרך ממשל רישתי. הקורס יתבסס על גישה השוואתית ותיאורטית, תוך יישום למציאות הישראלית. 

 נושאי הקורס

 מאפייני המנהל הציבורי ובעיות היסוד שאיתן הוא מתמודד. .1
 ניהול ציבורי בדמוקרטיה שסועה .2
 יהול במגזר השלישי: זיקת הגומלין בין התחומים להלכה ולמעשה.ניהול ציבורי, ניהול פרטי ונ .3
 גישות לחקר הניהול הציבורי.  .4
 ניהול, מנהל ופוליטיקה. .5
 אחריות וסמכות בניהול הציבורי. .6
 תקצוב והקצאת משאבים במגזר הציבורי.  .7
 הפיקוח ובקרה פנימית וחיצונית. .8
 התנהגות ארגונית במגזר הציבורי. .9

 ות ביורוקרטיתהמשאב האנושי וייצוגי .10
 (NPMרפורמות במגזר הציבורי: מניהול מסורתי לניהול ציבורי חדש ) .11
 PVM -ל NPM -רפורמות במגזר הציבורי: מ .12
 רפורמות במגזר הציבורי: ממשילות, למשילות החדשה ומשיתוף לשותפות .13
 מגזרים -דרגים ורבות-ארגונים, רבות-כלים לניהול ציבורי של רשתות רבות .14
מתקדמים: סוכנויות ביצוע, מבנה ניהולי, מכרזים וחוזים, ניהול אסטרטגי, ממשל מקוון ושיתוף בקבלת כלי ניהול  .15

 החלטות.

 דרישות הקורס

 פרטי הקריאה יעודכנו באתר הקורס בתחילת הסמסטר. –קריאת ספרות החובה  .1
הגשת שני ניתוחי אירוע בהם יידרש הסטודנט ליישם בצורה אינטגרטיבית את הידע הנרכש בשיעורים ואת חומר  .2

 30%הקריאה למקרים רלוונטיים למערכת הציבורית הישראלית )ממוצע הציונים של שני ניתוחי האירוע מהווה 
 מהציון הסופי(. 

 מהציון הסופי(.  70%בחינה מסכמת** ) .3
 

בחינה במתכונת  –מגבלות הקורונה לא ניתן יהיה לקיים בחינה בקמפוס תערך הערכה חלופית **במידה ובשל 
 דומה שתתקיים בזום בהשגחה. 
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 כל הפריטים לקריאת חובה יופיעו באתר הקורס –ביבליוגרפיה  ** יתכנו שינויים בפרטי הקריאה 

 חומר רקע לקורס: גל-נור, יצחק. 2007. מנהל ציבורי בישראל. ירושלים: אקדמון.

שקיפות, חברתי". בתוך: ארד, נ.  -. "השפעת היעדר שקיפות על עתידה של ישראל: מבט כלכלי2021דוד, ד. -בן .1
 אביב: שקיפות בינלאומית ישראל. -. תלשחיתות ומה שביניהן

 . ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.מאזן הכוחות בתהליך התקצוב. 2006בן בסט, א. ודהאן מ.  .2
 .219 – 167, 52 – 33. ירושלים: אקדמון. עמ'  נהל ציבורי בישראלמ. 2007נור, יצחק. -גל .3

 . ירושלים: מרכז המחקר של הכנסת.חוק ההסדרים: סוגיות והשוואות בינלאומיות. 2005רולף, ש. -הטיס .4

אחריות ציבורית בישראל, גנץ, א. וכשר, א. -אלמגור, ר., ארבל-, בתוך: כהן"אחריות ציבורית". 2012זמיר, י.  .5

 ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. 

כלכלה: מדע, מקצוע או אידיאולוגיה?"  בתוך: ארנון, א., ויוסטמן, מ. )עורכים(.  1. "מחלוקת 2009זעירא, י.  .6

 .11-23עמ' מחלוקות בכלכלה. 

גבולות פוקס, א., וציון, נ. -פז . "תיאוריות כלכליות פוליטיות של ההפרטה",  בתוך: גלנור, י.,2014חבר, ש.  .7
 .מכון ון לירו חדהוצאת הקיבוץ המאו, ההפרטה ותחומי האחריות של המדינה

. "הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה: לקראת רפורמה רגולטורית בישראל?" בתוך: גלנור, 2014לוי פאור, דוד.  .8
 .מכון ון לירו הוצאת הקיבוץ המאוחד. גבולות ההפרטה ותחומי האחריות של המדינהן, נ.. פוקס, א. וציו-י., פז

 .3. תל אביב: בורסי. פרק אחריות ציבורית וצריכה פוליטית. 2009מידני, א..  .9
 אביב: דביר.-תל החופש לבחור: עיקרי הכלכלה החופשית.. 1988מילטון, פ.  .10
 .31-50, 9-25אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' -תלבגלובליזציה.  .  אי נחת2005שטיגליץ, א. ג'..  .11
 

12. Bendor, J. (1990) ‘Formal Models of Bureaucracy: A Review’, in: N.B. Lynn and A. 
13. Donahue, D. John, and Zeckhauser, J. Richard. 2011. Collaborative Governance. NJ: 

Princeton University Press.   
14. Dye, T. R. (2017). Understanding public policy. Boston: Pearson. 
15. Hood, C. and M. Lodge. 2006. The Politics of Public Service Bargains: Reward, Competency, 

Loyalty - and Blame. Oxford: Oxford University Press. Ch. 1 
16. Lodge, M. and C. Hood. 2012. "Into an Age of Multiple Austerities? Public Management and 

Public Service Bargains across OECD Countries". Governance 25(1): 79-101. 
17. Møller, A.M., 2021. Deliberation and Deliberative Organizational Routines in Frontline 

Decision-Making, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 31(3): 471–
488. 

18. O’Toole, Jr. J. Laurence., and Meier, J. Kenneth. 2011. Public Management, Organizations, 
Governance, and Performances. NY: Cambridge University Press. Pp: 1-42. 

19. Peters, G. B. 1998. Managing Horizontal Government: The Politics of Coordination. Research 
paper 21. Candian Center for Management Development. 

20. Pollitt, C. and G. Bouckaert. 2004. Public Management Reform: A Comparative Analysis. 2nd 
edition. Oxford: Oxford University Press. Chs. 1-2. 
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 685.2.0144מס' קורס: 

 אתיקה ושחיתות במגזר הציבורישם הקורס: 

 ד"ר איילת רייטן מרצה: 

 

 8:00-11:00שיעור. יום שישי  :  אופן הוראה

 areitan@bgu.ac.il, בתיאום מראש 11:00יום  שישי,  : שעת קבלה

 הקורס:תיאור 

מטרת הקורס הינה, להעניק כלים לניתוח ביקורתי על המגזר הציבורי בנושאים אתיקה ציבורית ושחיתות פוליטית. 

בקורס נבחן מהו טוהר המידות הרצוי בקרב המשרתים במגזר הציבורי, נברר את תופעת השחיתות הפוליטית, את 

כן, נתמקד בהתפתחות השחיתות הפוליטית ההגדרות לתופעה ואת ההסברים התיאורטיים לקיומה של התופעה. כמו 

 בישראל וננתח מספר מקרי בוחן. 

 דרישות הקורס:

 קריאה רציפה של הביבליוגרפיה. .1

 הגשת תרגיל. .2

 מבחן .3

 במקום בחינה. 70% -בשל משבר הקורונה ההערכה החלופית בסמסטר ב' תשפ"ב הינה עבודה מסכמת
 הרכב הציון:

 8/4/22-להגשה ב –הגשת תרגיל  30% .א

 -בשל משבר הקורונה ההערכה החלופית בסמסטר ב' תשפ"ב הינה עבודה מסכמת-מבחן 70% .ב

 .3/7/22-להגשה ב - במקום בחינה  70%

 
 מפגשים:

,    13.5.2022,     25.3.2022בתאריכים :  פרונטאליים בקמפוס חובה, שלושה מפגשיבמהלך הקורס יתקיימו 

  שאר המפגשים יתקיימו בזום. .1.7.2022

 ספרים מרכזיים:

mailto:areitan@bgu.ac.il
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Ackerman, S. R. (1999). Corruption and government - causes, consequences, and reform. 

Cambridge University Press. 

 

 . המכון הישראלי לדמוקרטיה.שחיתות פוליטית בישראל(. 2012נבות, ד. )

. הוצאת הקיבוץ המאוחד המרכז אחריות ציבורית בישראל(. 2012כהן אלמגור, ר. ארבל גנץ, א. כשר, א. )עורכים(. )

 לאתיקה בירושלים.

 רשימת ביבליוגרפיה לפי נושאי הלימוד:

 אתיקה: מוסר קטגוריאלי, מוסר תוצאתי, תועלתנות, יושרה אישית, התנהגות ראויה של נבחר.ת ציבור

 .9-39, הוצאת דביר, עמודים מהו המעשה הנכון שעלינו לעשותו –צדק ( 2012סנדל, מ. )

 

על אחריותו של ראש הממשלה. בתוך כהן אלמגור, ר. ארבל גנץ, א. כשר, א. )עורכים(. (2012). נאור, א. 

 .161-192 '. הוצאת הקיבוץ המאוחד המרכז לאתיקה בירושלים. עמאחריות ציבורית בישראל(. 2012)

 

(. אחריותם הציבורית של חברי הכנסת. בתוך כהן אלמגור, ר. ארבל גנץ, א. כשר, א. )עורכים(. 2012חזן, נ. )

 .193-217 'עמ .. הוצאת הקיבוץ המאוחד המרכז לאתיקה בירושליםאחריות ציבורית בישראל(. 2012)

צוג חופשי, "בעיית הידיים הרבות", דילמות יי-אחריות ציבורית: אחריות אישית, אחריות מיניסטריאלית, יחסי שליחות
 ודרכי התמודדות

(. טיפולוגיה וביטויים התנהגותיים של אחריות ציבורית וחובת דיווחיות. בתוך כהן אלמגור, 2012ארבל גנץ, א. )
. הוצאת הקיבוץ המאוחד המרכז אחריות ציבורית בישראל(. 2012ר. ארבל גנץ, א. כשר, א. )עורכים(. )

 .47-83 'עמ .ירושלים.לאתיקה ב

 

Thompson, D. F. (2005). The Problem of Many Hands. In Restoring 

Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press. pp: 11-32. 

 הגדרות ותיאוריות וניתוח מקרים –שלטון -התמודדות עם מוקדי כוח, עוצמה ובעלי אינטרסים, יחסי הון

Mills, C. W. (1956). The Power Elite. Oxford University Press. p3-15 

 

Baedhan, P. (1997). Corruption and Development: a Review of Issues. Journal of Economic 

Literature, 35. pp. 1320-1346 



 

10 
 

 

ם, מנגנוני פיקוח ובקרה פורמליים ובלתי הגדרות, תיאוריות, כלים לניתוח אמפירי, גורמי –שחיתות פוליטית בישראל 
 פורמליים

 

. המכון הישראלי לדמוקרטיה. שחיתות פוליטית כרך א: תולדותיו של מושג שנוי במחלוקת(. 2012נבות, ד. )
 .111-166עמ' 

 

. המכון הישראלי לדמוקרטיה. שחיתות פוליטית כרך א: תולדותיו של מושג שנוי במחלוקת(. 2012נבות, ד. )
 .167-203עמ' 

 

 ניתוח מקרי בוחן –דרכים להתמודד עם תופעות שחיתות ברשויות מקומיות בישראל 

 

 .399-450. המכון הישראלי לדמוקרטיה. עמ' שחיתות פוליטית בישראל  (.2012נבות, ד. )

 ניגוד עניינים 

 

. נבו הוצאה לאור. עמ' ניגוד עניינים במרחב הציבורי(. 2009ברק ארז, ד. נבות, ד. קרמניצר, מ. )עורכים(. )
9-18 ,29-43. 

 מינויים פוליטיים

 

 .37-49עמ'  .9עיונים בביטחון ישראל (. מינויים פוליטיים כביטוי לשחיתות שלטונית. 2008זמיר, י. )

 מנגנוני פיקוח ובקרה פורמאליים ובלתי פורמאליים בישראל נגד השחיתות

-123. הוצאת הקיבוץ המאוחד. עמ' השחיתות הישראליתלקצה סיפורה של  -קרוב מדי (. 2012מצקין, א. )

 .177-191, עמ' 140

 מאבק בשחיתות פוליטית

, המכון הישראלי תכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל(, 2015נבות, ד. פלדמן, י. קרמניצר, מ. )
 לדמוקרטיה.
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 )חובה( 685.2.2011: מס' קורס

 : מדיניות כלכלית יישומיתשם הקורס

 יניב משה  המרצה:שם 

 

 .308חדר  15, בנין 11-10יום ו', שעה  שעת קבלה

 yanivmoshe72@gmail.com  :כתובת מייל

  

 תקציר הקורס 
 

ישראל הייתה מדינה מתפתחת, ללא תעשיות  1948הכלכלה הישראלית היא דוגמה להצלחה אדירה. בשנת 

( ,עם תוצר OECDשנה היא הגיע למצב שבו היא חברה בארגון המדינות המפותחות בעולם ) 70מתקדמות, ותוך 

טק ברמה גבוהה, חוב לאומי סביר ואינפלציה נמוכה. יחד עם זאת בישראל ישנם פערים -לנפש גבוה, תעשיית הי

 לא מחלחלת לכל האוכלוסיות. גדולים בחלוקת ההכנסות במשק ושיעור עוני גבוה מאוד והצמיחה הכלכלית 

אנו נבחן בקורס את המדיניות הכלכלית חברתית של הממשלה , בנוגע לצמיחה, אי שוויון ועוני תוך שימוש בתאוריות 

כלכליות מקובלות. כמו כן נדון באירועים הכלכליים האקטואליים ובמדינות הכלכלית הממשלתית שננקטה )ועדיין 

 הנזקים הכלכליים ממגפת הקורונה. ננקטת( בכדי לנסות לצמצם את 

 

 אופן הוראת הקורס

,    13.5.2022,     25.3.2022בתאריכים :  פרונטאליים בקמפוס חובה, שלושה מפגשיבמהלך הקורס יתקיימו 

  שאר המפגשים יתקיימו בזום. .1.7.2022

 :קביעת הציון הסופי

 .90%בחינה סופית:  

 .10%עבודות בית: 

 הבחינה הסופית 

 במצב רגיל: מבחן בכיתה.

 במצב קורונה: מבחן מקוון )בזום( עם השגחה.

 

 

 

 

 

mailto:%20yanivmoshe72@gmail.com
mailto:%20yanivmoshe72@gmail.com
mailto:%20yanivmoshe72@gmail.com
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 :נושאי הקורס

 המאפיינים של כלכלת ישראל כיום. .1

 מושגי יסוד במאקרו כלכלה .2

 גישות שונות ודרכים שונות.–מעורבות הממשלה בכלכלה  .3

 החברתיות.-תקציב המדינה והשפעותיו הכלכליותסוגיות במדיניות פיסקאלית,  .4

 שער הריבית, שער החליפין ושוק ההון.-סוגיות במדיניות מוניטארית .5

 ההשפעות הכלכליות של משבר הקורונה. .6

 סוגיות בשוק העבודה. .7

 רגולציה .8

 שינויים מבניים, הפרטה וליברליזציה. .9

 החדשנות. ומדיניות ממשלתית לקידום-חדשנות .10

 

 

 רשימת של קריאת חובה

 ( , כלכלת ישראל. ספרי עליית הגג.2018זעירא יוסף ) .1

 ( , המקרו כלכלה של ישראל. פרדס.2008מישור יורם ) .2

 ( , כלכלת ישראל מהיד המנהלת ליד הנעלמה. האוניברסיטה המשודרת, מודן.2011שמחון אבי ) .3

 פרסומים תקופתיים., בנק ישראל, מחלקת מחקר, 2020דוח בנק ישראל  .4
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Press: Cambridge, Massachusetts 

2. OECD Economic Survey: Israel, September 2020 
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