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 :א. מטרת הקורס

, שונות במדעי החברה תחומיםובעל חשיבות רבה ל רלוואנטי הוא ההעדפה והבחירה החברתית נושא

ם ומתקבלות על ידם או על ידי ובפרט לתחום הכלכלה שבו החלטות רבות נוגעות למספר רב של פרטי

נציגיהם. לדוגמה, החלטות הנוגעות לצריכה משפחתית מתקבלות על ידי בני המשפחה, החלטות על 

מדיניות עסקית מתקבלות במועצת המנהלים  של החברה, החלטות על מדיניות כלכלית ממשלתית 

מה בעיות קשות ומעניינות. עם כ היכרותלימוד הנושא מחייב  מתקבלות בוועדות מומחים , וכדומה. 

 .קורסהמטרה העיקרית של ה היאההבהרה של הבעיות המרכזיות הללו ושל חשיבותן 

הגורמים הבסיסיים לכך שהמעבר  שלושת מטרות המשנה של הקורס, בהן נדון בהקדמה, הן : א. בירור

 הבעיות ת שלתמציתי .  ב. סקירהבעייתי הוא  חברתיתמהעדפה ובחירה אינדיווידואלית להעדפה ובחירה 

הקשרים  ירה והבהרתהקשורים בהעדפה ובבח הבסיסייםהמושגים ג. הצגת  . נעסוקהספציפיות בהן 

 ביניהם.

 

         :ב. תוכן הקורס

 . הקדמה:1

 בעייתיות על שום מה?  1.1

 תמצית הבעיות  1.2      

 בין העדפה ובחירה?האם קיים קשר   1.3      

 

 ברתית? העדפה ח קיימתאם . ה2

  Arrowשל  אפשרות-האי משפט  2.1

 חד שיאיות –על ידי הגבלת הטעמים  Arrowאפשרות של -ההיחלצות ממשפטי האי  2.2           

 Senאפשרות של -משפט האי  2.3           

 על ידי סחר בזכויות Senאפשרות של -ההיחלצות ממשפט האי  2.4           
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 טיזציהאאקסיומ  -מהו כלל הבחירה הרצוי? . 3

 כלל הרוב הפשוט  3.1        

 כלל בורדה  3.2        

        3.3   SAMR 

 

 בחירת כלל הבחירה על פי גישת הפשרה המטרית עם קריטריון אחידות הדעים.  4

 כלל בורדה  4.1        

 כלל הרובניות  4.2        

 

 בחירות שלפרדוקסים . 5

 

 . בעיית עריצות הרוב 6

 

 Satterthwaite-   (Gibbardסאטרסוייט ) -המשפט של גיבארד - ההעדפות גילויבעיית . 7

  ומנגנון גילוי הביקוש למוצר ציבורי    

 

  וודאות-בתנאי אי דיכוטומית  בחירה.  8

   Condorcetשל  המשפט קולקטיבית? החלטה  החלטה אינדיווידואלית או  9.1             

                     בטעמיהם האופטימאלי כאשר מקבלי ההחלטות זהים הקולקטיביההחלטה  כלל  9.2             

 בכישוריהם שונים אך                    

 

 ג. חובות הקורס

 תרגילים 1.ג   

      

 התרגילים שיחולקו במהלך הקורס הם חלק בלתי נפרד מתהליך הלימוד.      

 , עם כל התרגילים מומלצת מאד. 3nת ,ההתמודדות העצמית או בקבוצות קטנו

 

 קביעת הציון 0ג.

 

 הציון בקורס נקבע על פי בחינה מסכמת שתיערך בתום הסמסטר.      

 

 קריאות  3ג.

 קריאות מומלצות. אות הןי. שאר הקר)ח( -קריאות חובה מצוינות ב
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 הקריאות הנדרשות: 0ד.

 

 .  הקדמה:1

 Sen 1* -ו 1, הקדמה ופרקים. 

Banks and Austin-Smith 1, פרק. 

 

 העדפה חברתית? קיימתאם .  ה2

 : Arrowשל  אפשרות-האי משפט 2.1

Sen     ח(.  3*-ו 3פרקים( 

Banks and Austin-Smith 2-ו 1, סעיפים 2, פרק. 

 

 חד שיאיות: –על ידי הגבלת הטעמים  Arrowאפשרות של -ההיחלצות ממשפטי האי   2.2

 , Feldman '161-175עמ .  

 

 :Senאפשרות של -משפט האי  2.3

Sen ח(. 6* -ו 6, פרקים( 
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 על ידי סחר בזכויות: Senאפשרות של -ההיחלצות ממשפט האי 2.4

Harel, A. and S. Nitzan, The Libertarian Resolution of the Paretian-Liberal Paradox, 

Journal of Economics, 1987, 337-352. 

 

 טיזציהאאקסיומ  -מהו כלל הבחירה הרצוי? . 3

 כלל הרוב הפשוט: )ח(  3.1

May, K., Independent Necessary and Sufficient Conditions for Simple Majority 

Decision, Econometrica, 1952, 680-684. 

                                                         3.3   (Single Approval Multiple Rejection (SAMR 

Baharad, E. and S. Nitzan, Is Majority Consistency Possible?, 2014, mimeo. 

 ירת כלל הבחירה על פי גישת הפשרה המטרית עם קריטריון אחידות הדעים: )ח(. בח4

Nitzan, S., Some Measures of Closeness to Unanimity and Their Implications, Theory 

and Decision, 13, 1981, 129-38. 

 

 . בעיית עריצות הרוב: )ח(6

Baharad, E. and S. Nitzan, The Amelioration of Majority Decisiveness through 

Expression of Preference Intensity, American Political Science Review, 2002. 

 

ומנגנון          Satterthwaite-   (Gibbardסאטרסוייט ) -המשפט של גיבארד - ההעדפות גילויבעיית .  7

 : גילוי הביקוש למוצר ציבורי

,Feldman  '196-215עמ. 

 

 וודאות: )ח(-בתנאי אי דיכוטומית  בחירה. 8

Nitzan and Paroush 4-ו 2, פרקים. 

 

 

 

             

 

                        

  

 

 


