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והשוני שבין  להקנות למשתתפים הכרה של מושגי יסוד בכלכלת בריאות :מטרות הקורס
 . כלכלת בריאות וכלכלת שוק 

במסגרת הקורס יוצגו וינותחו דפוסי ההתנהגות הכלכלית הייחודית של כל אחד 
מהשחקנים המרכזים במערכת הבריאות: ספקי שירותי הבריאות)היצרנים(, לקוחות 

)קופות החולים(. כן יוצגו  ביטוחי הבריאותשוק המערכת )צרכנים, חולים, מטופלים(, ו
היצע והביקוש לשירותי בריאות, הבמהלך הקורס  מאפיינים כלכליים ייחודיים נוספים של  

ניעים המרכזיים להתערבות המדינה מסיבות של ה, והמיתשומות המערכת, תפוקות
 . שוויוניות, הוגנות ויעילות

 

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

   להכיר את המאפיינים הכלכליים הייחודיים של מערכת הבריאות .1
קריים המניעים את השחקנים המרכזיים ילהבין את התמריצים הכלכליים הע.2

     צרכנים ספקי שירותים וגורמי ביטוח  -במערכת
מוקי ההתערבות המרכזיים של המדינה במערכת הבריאות ודרכי ילהעריך את נ.3

   ההתערבות
 ושוויוניותלהעריך הביטים של יעילות המערכת )הכלכלה הפוזיטיבית( והוגנות .4

      הכלכלה הנורמטיבית()במערכת 
 

מהשיעורים לא  80%מהשיעורים, סטודנט שלא נוכח ב 80%: נוכחות חובה בהלי נוכחותנ

 יוכל לגשת למבחן 

 שיעורים פרונטליים,  אופן  ההוראה:

  100%מבחן שמשקלו : דנטים בקורסוהערכת הסט

הפתרונות התרגילים ופתרון מספר תרגילים. אין חובת הגשת התרגילים.  :מטלות הקורס

  באתר הקורסיתפרסמו 
 

קריאת בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש ל :הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית

 , ולפתרון התרגילים והטמעת החומר.על פי הפניית המרצה  בבליאוגרפיהחומר 

 

   כלכלת בריאות :שם הקורס

  0025-2-686:מס' הקורס
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 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 

 *קריאות נושא 

השווה  –כלכלת בריאות מהי  –מבוא  .1
 והשונה בין כלכלה וכלכלת בריאות 

Feldstein, 2012 - chapter 1. 

המחסור ואפשרויות הייצור במערכת  . 2
 הבריאות 

Feldstein, 2012 - chapter 4. 

 –התנהגות צרכן שירותי הבריאות  .3
הביקוש ,צורך, צריכה של שירותי 

 בריאות 

Feldstein, 2012 - chapter 6 

יצרן שירותי הבריאות, תהליך התנהגות  .4
 היצור ותפוקות המערכת

Feldstein, 2012 - chapter 8 

 משלה ההצדקה בהתערבות המ .5
במערכת הבריאות, הוגנות , שוויוניות 

 וכשלי שוק 

Feldstein, 2012 - chapter 2 

תשומות מרכזיות במערכת הבריאות :  .6
 , טכנולוגיהכוח אדם , בתי חולים 

Feldstein, 2012 - chapter 11, - chapter 12- chapter 15- chapter 17 

 Feldstein, 2012 – chapter 10  קיומם של מערכי ביטוח בענף הבריאות .7

תמריצים להנעת השחקנים המרכזיים  .8
עובדים, חברות ביטוח , בתי  –במערכת 

 חולים

 פרק  2010, ברלוביץ, שני בן נון 
 , פרק  2010בן נון , מגנזי 

  הערכה כלכלית של תכניות בריאות  .9

ההוצאה הלאומית לבריאות  ודרכי  .10
 מימונה

  2016למ"ס ההוצאה הלאומית לבריאות 

 

במהלך הקורס תינתן הפנייה לרשימת קריאות נוספת . חומרי הקריאה הנוספים יהיו זמינים באתר הקורס 

 רשימת קריאה:

   קריאת חובה:

 PAUL J. FELDSTEIN - HEALTH CARE ECONOMICS . 7th  Edition  2012. 
 קריאת רשות

 A.J.Culyer, J.P.Newhouse- HANDBOOK OF HEALTH ECONOMICS  Volume 1A, A2 (2002) 

 Charles Phelps, Health Economics 3th Edition 

 

 ,מערכת הבריאות בישראל , תל אביב , עם עובד ( 2010ברלוביץ, שני )בן נון 

( היבטים כלכליים וחברתיים של מערכת הבריאות בישראל2010בן נון , מגנזי ) 

 

  


