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 סוגיות בבריאות וממשל

 מטרות הקורס:
 
בעולם התוכן של הכרות עם מושגי יסוד במדיניות ציבורית, ויכולת ליישמם  .1

 הסטודנטים
 הכרות עם כלי מדיניות ויכולת לנתחם .2
הכרות עם גישות ומודלים לתיאור וניתוח של תהליכי קביעת מדיניות,  .3

 ויכולת ליישמם בניתוח מקרי בוחן במדיניות במערכת הבריאות בישראל
 

 דרישות הקורס:
 
וח מצלמות בשיעורים הסטודנטים נדרשים לפת. מהשיעורים( 80%נוכחות מלאה )מינימום  .1

 תמונות הגלריה לא יוקלטו.  -בזום. במקרה שהשיעור יוקלט
 (30%)בקבוצות מצגת בכיתה  .2
 (חיות כיס 10%ועדות כנסת,  10%תרגילים ) .3
 (50%מבחן ) .4
 

 תוצרי למידה:

 

 יכולת לזהות כשלי שוק וממשל במקרי חקר במדיניות בריאות בישראל .1
המדיניות המתאימים לפתרון כשלי שוק וממשל יכולת לזהות את כלי  .2

 שונים
יכולת לנתח סוגיות במדיניות בריאות בישראל באמצעות תיאוריות  .3

 במדיניות ציבורית 
יכולת לנתח מאמרים אקדמיים במדיניות בריאות ולזהות שחקנים  .4

 ואינטרסים בקבלת החלטות
 דף(יכולת להכין ולהציג מצגת בהירה באופן שוטף )וללא הקראה מה .5
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 תכנית השיעורים:
 

  מדיניות ציבוריתמבוא ל -: 1שבוע 

 %10תרגיל ועדות כנסת: 

הצדקות למדיניות ציבורית: ערכי יסוד, כשלי שוק, כשלי ממשל, : 2שבוע 
 . בירוקרטיה

 .1.2קריאה מתוך: מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות. פרק 

 : הפרטה3שבוע 

 .22-40עמ'  ."בישראל ההפרטהמדיניות ". 2015 ,נור-קריאה: גל

 : כלי מדיניות4שבוע 

 .3.1.2קריאה: מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות. פרק 

 (4.7.2022) חיתויותאל: חושפי ש-ד חי ברעו" –הרצאה אורחת : 5שבוע 

 רחם. ואל, גיבורים בעל כ-ברך: קים מתורפ: קריאה

   מדיניות מדיניות: עיצובה תהליך

. יזמי מדיניות ועיצוב מדיניות ציבורית: המקרה של חוק 2012קריאה: כהן, 
 ביטוח בריאות ממלכתי.

 בירוקרטים ברמת הרחוב –: עיצוב מדיניות 6שבוע 

. בירוקרטים ברמת הרחוב, תרבות וכיפוף נהלים: המקרה 2016קריאה: כהן, 
 של תשלומים בלתי פורמליים על שירותי הבריאות בישראל.

 : יישום והערכה של מדיניות ציבורית7שבוע 

. אתגרים וחסמים בקידום האיכות בשירותי 2012קריאה: ברזיס וחוב', 
 הבריאות. 

 EZ gov :%10תרגיל הגשת 

 (12.5.2022) : עו"ד עינת דותן.הרצאה אורחת –פערי יישום : 8שבוע 

 מודל פורסםך דה מרקר, יכתבות מתוקריאה: 

 ממשליים ואינטרסים-שחקנים ממשליים וחוץ: 9שבוע 

 Jones et al, 2018קריאה: 

  : תקציב המדינה10שבוע 

  : יישום החלטות ממשלה11שבוע 

 ומיקוד למבחן מצגות סטודנטים: 12-13שבוע 
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