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 –מאפייני מערכת הבריאות בישראל  יספק ידע והבנה  שלהקורס  :תיאור הקורס

בהיבטים של התשתיות, מימון, מבנה ארגוני, הבסיס החוקי של פעילות המערכת, 

שגים ואתגרים יהף, יקבלו הסטודנטים כלים לניתוח והערכים העומדים בבסיסה. בנוס

 עיקריים של המערכת.

 הענקתהאופן בו היא פועלת;  הבנתמערכת הבריאות בישראל;  הכרת: מטרות הקורס

 הישגי ואתגרי מערכת הבריאותכלים לניתוח והערכה של 

את  באופן ביקורתי ולנתחהציג הקורס יעניק לסטודנט ידע, הבנה, ויכולת ל :יעדי הקורס

מערכת הבריאות בישראל, בהקשרים של התפתחותה ההיסטורית, מבנה המאפיינים של 

 ., הישגיה ואתגריה העיקרייםת פעולתההמערכת, עקרונו

 :למידה פוקותת

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

אבני דרך עיקריות בהתפתחותה ההסטורית של מערכת הבריאות הציג ל.1

 בישראל

המערכות -את תתושל מערכת הבריאות בישראל כיום  להגדיר את המאפיינים.2

 המרכיבות אותה 

כללי היסוד העומדים בבסיס פעילותה של בהרלוונטית וורגולציה חקיקה דון בל.3

 מערכת הבריאות בישראל  

להגדיר את השחקנים העיקריים במערכת הבריאות ולנתח את מניעיהם ואת .4

 יחסי הגומלין ביניהם

 ולדון בהן סוגיות חברתיות וכלכליות המעסיקות את מערכת הבריאותהות זל.5

 לדון ולנתח מגמות ותחזיות בנושאים נבחרים הרלוונטים למערכת הבריאות .6

ם ואתגרים עיקריים של ניתוח והערכת הישגיכבסיס ל ליישם עקרונות שנלמדו.7

 מערכת הבריאות

 

מהשיעורים לפחות. סטודנט שלא יהיה נוכח, ללא  80%נוכחות חובה ב: נהלי נוכחות
 מהשיעורים לא יוכל לגשת למבחן.  80%-סיבה מוצדקת, ב

 

 פתוח ודיון עבודה בקבוצות, תפרונטלי הוראה :אופן  ההוראה
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 לקריאת ספרות רלוונטית שבועה אחת בע כשעיהשקסטודנט למצופה מהבנוסף לנוכחות בהרצאות  :הזמן הנדרש לעבודה עצמית

 .ומספר שעות נוספות להכנת עבודה בקבוצה להצגה בכיתה

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 נושאי ההוראה העיקריים בקורס:

 )ראה רשימת מקורות להלן(קריאה  הנושא

  18;16;14 מקורות מס'  בישראל הבריאות מערכת של בהתפתחותה ציון נקודותו כללי רקע.1

 26; 25(; 8,9 פרקים) 14מקורות מס'  בישראלמערכת הבריאות מ מבנה, תשתית חוקית ועקרונות הפעילות של.2
 15; (13,15 פרקים) 14 ;3-7 מס' מקורות עקרונות פעילות, משאבים ותשתיות –מערכת הבריאות הציבורית .3

 (; 3,6פרקים ) 14מקורות מס'  מאפיינים, הישגים ואתגרים עיקריים –קופות החולים .4
  (;5פרק ) 14 ;5 מקורות מס' ומאפייניםמבנה  -שירותי האשפוז .5
עם  םוממשקיה פרטייםבריאות ביטוחי כים של שירותי בריאות ומער.6

 המערכת הציבורית
 27;13;11 מס' ותקורמ

בהוצאה , מגמות בהוצאות משקי הבית וסוגיות במימון מערכת הבריאות.7
 הלאומית על בריאות

 17; 15(; 4פרק ) 14מקורות מס' 

 14;12;1 מקורות מס' עיקריים והשפעתם על מערכת הבריאות בישראלשחקנים .8
וערכים חברתיים במערכת הבריאות  השתקפותן של סוגיות חברתיות.9

 בישראל
 18 (;3)פרק  14;8-10;2 מקורות מס'

סוגיות במעורבות ממשלתית, מדיניות ותמריצים במערכת הבריאות .10
 בישראל

 17;16;2 מקורות מס'

 19;16;13;8;1 מקורות מס' ואתגרים במערכות הבריאות בישראלרפורמות .11
  בריאות והגירה בישראל.12

  דיון וסיכום.13

 רשימת קריאה:

 .2010מהדורה מחודשת הוצאת עם עובד , -נון, יצחק ברלוביץ, מרדכי שני, מערכת הבריאות בישראל, -גבי בן :קריאת חובה

 )פרקים נבחרים(

 קריאת רשות:

1. Cohen N., Horev T. Policy entrepreneurship and policy networks in healthcare systems - the case of Israel's 
pediatric dentistry reform. Isr J Health Policy Res. 2017 Apr 21;6(1):24 

2. Horev T., Avni S. Strengthening the capacities of a national health authority in the effort to mitigate health 
inequity—the Israeli model. Israel Journal of Health Policy Research 2016, 5:19 

3. Gamzu R, Kaidar N, Afek A, Horev T. Physician density planning in a public healthcare system: Complexities, 
threats and opportunities-The case of the Israeli healthcare system. Health Policy 120 (2016) 920–927 

 .2019. משרד הבריאות 2018ציונה חקלאי, כח אדם במקצועות הבריאות .4
תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד  . מינהל2035, 2030, 2025, 2020גינת א. שריר ע. תחזית צורך במיטות לאשפוז כללי לשנים: .5

 .2014הבריאות 
6. Horowitz P.K., Shemesh A.A., Horev T. Is there a doctor in the house? Availability of Israeli physicians to the 

workforce. Isr J Health Policy Res. 2017 May 30;6:31. 
7. Chinitz D. Governing the allocation of scarce resources: is health care no longer a special case? Israel 

Journal of Health Policy Research 2014, 3:23.  
אברבוך א., קידר נ.. התמודדות לאומית עם אי השוויון בבריאות: משולחן השרטוט ליישום בפועל. משרד הבריאות,  חורב ט.,.8

 2013 ,רושליםי

. צמצום אי השוויון בבריאות: הניסיון הבינלאומי ויישומו לישראל. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. 2008 . חורב ט.9
 2006ירושלים, 

לחקר  .מרכז טאוב שיוויון בבריאות ובמערכת הבריאות: הצגת הבעיה וקווים למדיניות להתמודדות עמה-אי. אפשטיין ל. חורב ט. 10
 .2007החברתית בישראל, ירושלים  תהמדיניו

 . סוגיות במדיניות ואסדרה של ביטוחי בריאות פרטיים. משרד הבריאות, ירושלים. 2012חורב ט., קידר נ. .11
12. Cohen N. Policy entrepreneurs and the design of public policy: Conceptual framework and the case of the 

National Health Insurance Law in Israel. Journal of Social Research & Policy. 2012; 3(1): 5-26 
 . ביטוח ציבורי בתחום הסיעוד: מתווה לרפורמה. משרד הבריאות, ירושלים.2011חורב ט., קידר נ. הרשקוביץ ע. .13
 2010בן נון ג., ברלוביץ י., שני מ. מערכת הבריאות בישראל, הוצאת עם עובד, .14
 .2010בן נון ג. מגנזי ר. )עורכים( היבטים כלכליים וחברתיים במערכת הבריאות בישראל, .15
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