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 .1רציונל
במהלך המאה ה 02-הפכה המדינה למוסד מרכזי ביותר בחיי מרבית אזרחי העולם .במדינות המערב הדמוקרטיות ניכרת
תביעת ידה של המדינה כמעט בכל תחומי החברה :ביטחון ,כלכלה ,חינוך ,רווחה ,תרבות וכמובן גם בריאות .בכל אחת
מזירות רחבות אלה מהווה המדינה שחקן מרכזי המשתתף במימון ,מספק שירותים ,וקובע את כללי ההתנהלות באמצעות
פיקוח ואסדרה (רגולציה) .בשל כך ניכרת חשיבות עליונה לאופן בו בוחרת המדינה כארגון לקחת חלק במגוון פעילויות
אלה .מטרותיה של המדינה ,תפישת עולמם של קברניטיה ,החלטותיה בעניין חלוקת משאביה ,ודרכי ניהולה – כל אלה
נכללים במושג הרחב 'מדיניות'.
מדיניות בריאות מתייחסת להחלטות ,לתכניות ולמעשים שמטרתם להגשים יעדים מוגדרים בתחום בריאות הציבור והפרט
בחברה נתונה .המדיניות הציבורית בתחום הבריאות משקפת את מחויבותה של המדינה לבריאות אזרחיה ,מסדירה את
התחרות ושיתופי הפעולה בין שחקני המערכת השונים ,ומתווה את חלוקת המשאבים.
תהליכי קבלת ההחלטות בתחום מדיניות הבריאות משלבים שחקנים ואינטרסים ציבוריים ,פרטיים ,כלכליים ,מקצועיים,
חברתיים ופוליטיים ומניבים תפוקות המבטאות מגוון רחב זה.
ביובל האחרון – הודות לתמורות בארגון שירותי הבריאות ,התפתחויות במדע הרפואה ,כניסה של טכנולוגיות חדשניות
לאבחון ,טיפול ומניעה של מחלות וצמיחתם של תעשיות ביו-רפואיות עתירות משאבים – התגברו הדרישות למעורבות
יתר של המדינה בבריאות אזרחיה ובבריאות אזרחי העולם בכללותם .חקר מדיניות הבריאות של המדינות השונות מהווה
את המפתח להבנה ,שותפות והשפעה על תהליכים חשובים אלה המהווים מרכיב חשוב בפעילותה של המדינה המודרנית.
 .2מטרות ויעדים:
בחלקו הראשון של הקורס נסקור את התיאוריות השונות להתהוותה ,יישומה וניתוחה של מדיניות ציבורית בתחום
הבריאות ,ונכיר את סביבת מדיניות הבריאות בישראל .בתוך כך נבחן את יחסי הגומלים בין השחקנים המרכזיים הלוקחים
חלק במערכת הבריאות בישראל ,ננתח את מוקדי עוצמתם וחולשתם של שחקנים אלה ,ונעקוב אחר התהליכים באמצעותם
מתעצבת מדיניות מדינתית בנושאי בריאות בישראל.
בחלקו השני של הקורס נלמד כיצד לנתח הצהרות ומסמכי מדיניות ,ונבחן כיצד ניתן להשוות בין מדיניותן של מדינות
שונות.
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 .3מבנה הקורס ושיטת הוראה:
הקורס מורכב ממפגשים שבועיים המשלבים הרצאה פרונטאלית ודיון משתתף.
 .4דרישות הקורס והרכב ציונו:
במהלך הסמסטר יידרשו הסטודנטים לחובות הבאים:
 .1נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בדיוני הכיתה.
 .0מבחן בית (סוף הסמסטר).
 .5נושאי הלימוד:
 .1מהי פוליטיקה? מושגי ייסוד והגדרות של הזירה הפוליטית.
 .0על הקשר בין פוליטיקה ובריאות :תפישות מרכזיות אודות תפקידה של המדינה בתחום הבריאות.
 .3מדיניות ציבורית ,מדיניות בריאות ,ומדיניות רפואית.
 .4מערכת הבריאות והמערכת הפוליטית :מערכת הבריאות הישראלית כתת-מערכת בתוך המערכת הפוליטית.
 .5אי-התערבות כמדיניות (.)Free to be foolish
 .6מודלים וגישות במדיניות ציבורית:
א .הגישה המוסדית.
ב .גישת הקבוצות.
ג .הגישה האליטארית.
ד .הגישה הרציונאלית ותורת המשחקים.
ה .הגישה האינקרמנטאלית.
ו .גישת המערכות.
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:רשימת קריאה
. פרטי החובה יוגדרו מדי שבוע בהתאם לנושאי הלימוד.* ייתכנו שינויים ברשימת המקורות
. ויהיו נגישים כקבצים דיגיטאליים באמצעות מערכת המודל,** פרטי חובה יצוינו במהלך הקורס
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