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ומאיר את  קורס מבוא לתואר ראשון המציג עקרונות בסיסיים בכלכלת בריאות :הקורס תיאור

הקורס מקנה לסטודנטים ידע  כלכלית קלאסית.-ההבדלים בין כלכלת בריאות לבין תיאוריה מיקרו

בנוגע להתאמות הנדרשות בחשיבה הכלכלית שיש לאמץ כאשר מתכננים ומטמיעים מדיניות כלכלית 

הביקוש לשירותי , הבריאות המאפיינים הייחודיים לענף: במסגרת הקורס ינותחו בענף הבריאות.

והתערבות ממשלה בענף  רופאים ובתי חולים שירותי היצע, סוגיות בנושא ביטוח בריאות, רפואה

הערכת כדאיות כלכלית של טכנולוגיות  ,יידונו שיטות מימון של שירותי רפואה, בנוסף. הבריאות

 .רפואההיבטים של הוגנות ושוויוניות בהקצאת שירותי ו רפואיות,

Course Description: An introductory course that introduce fundamental concepts 

in health economics and highlight the differences between this field and the classic 

microeconomic theory. During the course the following will be analyzed: the 

distinctive attributes of the health system, the demand for healthcare services and 

health insurance, the intervention mechanisms employed by the regulator 

(government) in the healthcare market, and physician and hospital supply. In 

addition, the course will analyze basic finance mechanisms, economic evaluation 

of health technologies as well as issues of equity and equality in the allocation of 

healthcare services. 

 :, הסטודנטעם סיום הקורס בהצלחה

את המאפיינים הייחודיים של מערכת הבריאות ואת המסגרת המושגית הרלוונטית מכיר  .1

 למודלים התיאורטיים השונים.

     .וענף הביטוחלחשב מדדים נבחרים לאמידת הוגנות במימון, ופעילות בתי חולים מסוגל  .2

 מסוגל להעריך היבטים של הוגנות ויעילות של דרכי מדיניות נבחרות. .3

מכיר את המודלים השונים להערכת כדאיות כלכלית ומסוגל לקרוא באופן ביקורתי  .4

     .ניתוחים מסוג זה

אורך נתח מגמות ללהשוות מדדים שונים של מערכת הבריאות במדינות שונות ולמסוגל  .5

 .זמן

 

 אין: נוכחותנהלי 
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. התרגילים במועד היא תנאי הכרחי כדי לגשת לבחינה 5מתוך  4חובת הגשת  תרגילים. 5הטמעת המודלים הכמותיים תתבצע באמצעות  מטלות הקורס:

 הפתרון הרשמי של התרגילים יועלה לאתר. 

 

 .שעות שבועיות 3 בהיקף של כפתרון תרגילים והטמעת החומר בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש ל הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 *ספרות רלוונטית נושא 

 .Phelps, 1997- chapter 1 * מאפייני ענף הבריאות -מבוא .1
* Sloan and Hsieh, 2012- Chapters 1, 17. 

מודל  -שירותי בריאותבריאות ולהביקוש ל . 2

 תיאורטי ומחקרים אמפיריים
* Phelps, 1997- chapters 4-5. 
* Sloan and Hsieh, 2012- Chapters 2-3. 

 .Newhouse, 1993 * הביקוש לביטוח בריאות .3
* Phelps, 1997- chapters 10-11. 
* Sloan and Hsieh, 2012- Chapter 4. 

 (.211-229' עמ) 2פרק  -2010, בן נון ומגנזי *
 .8פרק  -2010, בן נון ואחרים* 

 .Sloan and Hsieh, 2012- Chapters 11-13 * ירותי רפואהשמימון  .4
 (.57-76' עמ) 1פרק  -2010, בן נון ומגנזי* 

 .2003, רניחובסקי ואחרים'צ*  ושוויוניות בהקצאת שירותי בריאות הוגנות .5
 .3פרק  -2010, בן נון ומגנזי *

* Wagstaff and Van Doorslaer, 2000. 
* Glied and Smith, 2011- Chapter 35.  

הערכת כדאיות כלכלית של טכנולוגיות  .6

 רפואיות
* Johannesson, 1996. 
* Drummond et al, 2005.  
* Sloan and Hsieh, 2012- Chapters 14-15. 

 .Phelps, 1997- chapters 6-7 * רופאים -היצע שירותי בריאות .7
* Sloan and Hsieh, 2012- Chapter 5. 

 .Phelps, 1997- chapters 8-9 * בתי חולים -היצע שירותי בריאות .8
* Sloan and Hsieh, 2012- Chapter 6. 

 .13פרק  -2010, בן נון ואחרים *

 .Phelps, 1997- chapters 12, 15 * התערבות ממשלה בענף הבריאות .9
* Sloan and Hsieh, 2012- Chapter 1. 
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 הרשימה עשויה להתעדכן.  *
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