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 סוגיות בבריאות וממשלקורס: 
 8:30-10:00שי , יום חמי'ב, סמסטר גפ"שנה"ל תש
  286.4365מס' קורס: 

  שעת קבלה: לפי תיאום מראש
 mnegev@univ.haifa.ac.il   מרצה: ד"ר מיה נגב,

                                                                    
                                                                         

 סוגיות בבריאות וממשל
 

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

הסטודנטים נדרשים . מהשיעורים( 80%מינימום נוכחות מלאה ) .1
תמונות  -לפתוח מצלמות בשיעורים בזום. במקרה שהשיעור יוקלט

 הגלריה לא יוקלטו. 
 יישום מדיניות( 10% ועדות כנסת 10%תרגילים ) שני .2
 (30%) בקבוצותמצגת בכיתה  .3
 (50%) בוחן .4

 

 תוצרי למידה:

 

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

 שונים
סוגיות במדיניות בריאות בישראל באמצעות תיאוריות  בניתוח ותמיומנ .3

 במדיניות ציבורית 
שחקנים  וזיהוימאמרים אקדמיים במדיניות בריאות  בניתוח ותמיומנ .4

 ואינטרסים בקבלת החלטות
  בהירה באופן שוטף ת בהכנת והצגת הרצאה התנסו .5
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 תכנית השיעורים:
 
  מדיניות ציבורית: מבוא ל1שבוע 

 תרגיל ועדות כנסת

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

 בירוקרטיה

 .52-119: עמ' 1.2קריאה מתוך: מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות. פרק 

 כלי מדיניות: 3שבוע 

 .230-290: עמ' 3.1.2קריאה: מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות. פרק 

      הפרטה: 4שבוע 

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

      מדיניות מדיניות: עיצובה : תהליך5שבוע 

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

 ביטוח בריאות ממלכתי.

  יישום והערכה של מדיניות ציבורית: 6שבוע 

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

 הבריאות. 

 10% :תרגיל חיות כיס

 תפורסם בהמשך –הרצאה אורחת : 7שבוע 

 בוחן + שחקנים במדיניות ציבורית: 8שבוע 

  ממשליים ואינטרסים-ממשליים וחוץשחקנים : 9שבוע 

 .Jones et al, 2018קריאה: 

  - : תקציב המדינה10שבוע 

 : יישום החלטות ממשלה11שבוע 

  - מצגות סטודנטים: 12שבוע 

 וסיכום מצגות סטודנטים: 13שבוע 
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 :ספרות
 

. אתגרים וחסמים בקידום האיכות בשירותי הבריאות. 2012ברזיס וחוב', 
 .132-136עמ'  151:3, הרפואה

 
. מכון ון ליר מדיניות ההפרטה בישראל. 2015פוקס, א. וציון נ. -נור, י. פז-גל

 והוצאת הקיבוץ המאוחד.
 

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

 .5-42: 89, ביטחון סוציאלי
 

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

 ומדיניות ציבורית: אוניברסיטת חיפה
 

ציבורית: יסודות  מדיניות(. 2019גנץ, א., ומידני, א., )-נחמיאס, ד., ארבל
 . ועקרונות

 רעננה : האוניברסיטה הפתוחה.
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Simopoulos, T. T. (2018). A brief history of the opioid epidemic and 
strategies for pain medicine. Pain and therapy, 7(1), 13-21. 

 

 

 סטודנט יקר, 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות 

 אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 ן לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:לאבחון והתאמות בגי

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דואל

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה או 

 במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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