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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 המחלקה לניהול מערכות בריאות  
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להקנות למשתתפים הכרה של מושגי יסוד  :מטרות הקורס

הקורס יעסוק בניתוח בעיות כלכליות  במימון ובמימון ציבורי.

בפעילות  בעלות אופי ציבורי ובסיבות להתערבות המדינה

. במסגרת הקורס ית של המשק באמצעות מימון ציבוריהכלכל

כשלי כמו  – להתערבות נעסוק בהבדלים בין סיבות כלכליות

נורמטיביות, כגון: מדיניות  – בין סיבות אידיאולוגיות, לשוק

 .או שוויוניות רווחה

קבלת ונלמד על דרכי מושגי יסוד במימון  נגדירהקורס  במהלך

ניתוח בבתנאי אי וודאות,  במימון. נעסוק החלטות במימון

מימון במגזרי הפעולה השונים; פרטי, ובהבדלים בין רגישות 

. בהמשך נבחן וננתח את המקורות ציבורי והמגזר השלישי

ואת דרכי המימון  ההוצאה הציבורית העיקריים למימון

תוך התמקדות בפלחים  –העיקריות של הסקטור הציבורי 

השונים של מערכת הבריאות בישראל, ממשרד הבריאות ועד 

 פות חולים.מרפאות ויחידות קטנות של קו

 בהצלחה יוכל הסטודנט: עם סיום הקורס

 להכיר ולהבין מושגי יסוד במימון.1

להכיר את דרכי התערבות המדינה באמצעות מימון .2

 את המניעים להתערבות כזולנתח ציבורי של פעילות, ו

להכיר את עקרי תקציב המדינה, מקורות ושימושים, .3

 ובעיקר לגבי מערכת הבריאות

 פרטי לציבורי במערכת הבריאותלהבחין בין מימון .4

 חובת נוכחותאין  נהלי נוכחות:

. במידה שיעורים  פרונטליים, פתרון תרגילים אופן ההוראה:

השיעורים  , בהתאם להוראות,והקורס יתקיים בלימוד מרחוק

 .Moodleיתקיימו דרך מערכת 

במידה  .100%מבחן שמשקלו  הערכת הסטודנטים בקורס:

 והקורס יתקיים בלימוד מרחוק, יתכן שתינתן עבודה מסכמת.
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שליטה בחומר הנלמד בכיתה. פתרון תרגילי בית. מצגות השיעורים והתרגילים, כולל פתרונות, יועלו  מטלות הקורס:

 לאתר. בנוסף נדרשת קריאת החומר הביבליוגרפי.

 * חומר קריאה * נושא השיעור מס"ד

 1פתיחה ופרק  Rosen מבוא למימון ולמימון ציבורי 1

2 
סביבת העבודה והכלים: תקציב, תזרים, 

  כספיים דו"חות

3 
בחינת כדאיות; השקעות, הלוואות וגיוס 

 .  151-156עמ'  Rosen הון

  וודאות-מימון בתנאי אי 4

5 
המימון הציבורי מהו; תפיסות 

  חברתיות, כלכליות ואידאולוגיות

 המימון הציבורי: מקורות 6
 231-270. עמ' 2019הצעת תקציב המדינה לשנת 

 

 157-165עמ'  Rosen במגזר הציבורי הערכת כדאיות השקעות 7

8 
חברתיים, -כשלי שוק וכשלים ערכיים

 41-49עמ'  Rosen השימוש במימון הציבורי ככלי התערבות

 תקציב המדינה 9
-150, 22, 5. עמ' 2019הצעת תקציב המדינה לשנת 

151 

 12נון, ברלוביץ, שני. פרק -בן מימון השירותים הציבוריים בישראל 10

 187-202נון, עופר. -בן המימון הציבורי במערכת הבריאות 11

12 
תקציב משרד הבריאות ומימון מערכת 

  הבריאות

  סיכום 13

 * יתכנו שינויים במהלך הסמסטר

 רשימת קריאה:

•Hill 2008-edition. McGraw th8 Public FinanceRosen, H.S.  Gayer, T.  

 2010עם עובד  .הבריאות בישראלמערכת נון, ג. ברלוביץ, י. שני, מ. -בן•

. המכון הלאומי לחקר שירותי 2005-1995י עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתג. עופר, ג. )עורכים(  נון,-בן•

 2006 הבריאות ומדיניות הבריאות

 2019הצעת תקציב המדינה לשנת •

 חומרי קריאה נוספים. חומרי הקריאה הנוספים יהיו זמינים באתר הקורס הערה: במהלך הקורס ינתנו

 

 


