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קורס :הכלכלה הפוליטית של מערכת הבריאות בישראל

 .1רציונאל
במבנה שוק מודרני לא ניתן להתעלם מן העובדה ,שמערכת הבריאות הציבורית בישראל ,שמטרתה לספק שירותי
בריאות ורפואה לטובת תושבי ישראל ,הינה מערכת כלכלית ,שמעסיקה מאות אלפי עובדים .למעשה ,מערכת
הבריאות הינה אחת מן המערכות הכלכליות החשובות והגדולות ביותר במשק הישראלי.

מערכת הבריאות בישראל נתונה כיום במאבק על משאבים מול מערכות ציבוריות מקבילות ומול חברות פרטיות,
אשר רוכשות ומוכרות שירותים וסחורות בשווי של מיליארדי ש"ח בשנה .מציאות זו מעמידה את ראשי מערכת
הבריאות ועובדיה בפני אילוצים כלכליים ,פוליטיים ואתיים ,אשר משפעים במידה רבה שירותי הבריאות הניתנים
לתושבים בישראל.

הקורס יעסוק בסוגיות כלכליות ופוליטיות מרכזיות ,המשפיעות ומעצבות את מערכת הבריאות בישראל .הקורס
שם דגש הן על המרכיבים התיאורטיים של תחום הכלכלה הפוליטית ( ,)political economyוהן על האופן
המעשי שבו הכלכלה הפוליטית באה לידי ביטוי בסוגיות מרכזיות במערכת הבריאות בארץ .

 .2מטרות ויעדים
מטרה מרכזית:
חשיפה לאילוצים הכלכליים והפוליטיים המשפיעים על מבנה ,תהליכי קבלת החלטות ויישומן במערכת הבריאות
בישראל.
מטרות משנה  -חשיפה והיכרות עם:


תחום הכלכלה הפוליטית;



תהליכי קבלת החלטות בקביעת מדיניות בריאות



אילוצים כלכליים ופוליטיים ,אשר משפיעים על מערכת הבריאות;



הכרת השחקנים העיקרים במערכת הבריאות ומחוצה לה;



קבוצות אינטרס ולובי.

 .3מבנה הקורס  12 -מפגשים בני שתי שעות אקדמיות כל אחד ,במהלך סמסטר אקדמי אחד .נוכחות חובה.
השיעורים בנויים מהרצאות פרונטאליות ומתרגילים.
 .4ציון עובר.70 :
הרכב הציון :מבחן בית מסכם .100%

 נושאי הקורס.5
. מבוא לכלכלה פוליטית.1
.) אליטיסטית ומרקסיסטית, תיאוריות בתחום הכלכלה הפוליטית (גישה פלורליסטית.2
. תאוריות של קבוצות אינטרס.3
. שחקנים מרכזיים במערכת הבריאות בישראל והשפעתם על תהליכי קבלת החלטות במערכת הבריאות.3
. קריאה ביקרותית של כתבות תקשורתיות.4
:מקרי חקר
; סל שירותי הבריאות בישראל.5
; ניסויים קליניים בבני אדם.6
; לובי במערכת הבריאות.7
; ביטוחים משלימים.8
; מאבקים פרופסיונאליים במערכת הבריאות.9
. דיון מסכם.10
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