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 2017תאריך עדכון: מאי 

 

 71-710-88 -מערכת הבריאות בישראל היבטים פוליטיים וחברתיים
 

 ד"ר דויד שוורץ
 

 בחירה סוג הקורס:
 ש"ש 2 היקף שעות: 10:00-12:00, ד' :יום ב-א סמסטר: זתשע" שנת לימודים:

 יינתן בתחילת הסמסטר אתר הקורס באינטרנט:
 

 בתיאום מראש 18:00-19:00ימי רביעי:  קבלת קהל:
 חדר מרצים ,מקסיקובניין  מיקום קבלת קהל:

 dvd99@015.net.il דוא"ל:
 

 :הקורסא. מטרות 
סוקר המצב במערכת הבריאות בישראל מבחינה ארגונית מוסדית, וכן מההשפעות הפוליטיות על מערכת הבריאות 

קוסמוס של החברה בישראל. ומושפעת מהדינמיקה של המערכת הציבורית וקביעת בישראל, המהווה גם מיקרו 
 המדיניות הציבורית

 בתחומי הרווחה והחברה.
 

 ב. תוכן הקורס: 

 מערכת הבריאות והארגון הציבורי 

  הבריאותציבורית ומדיניות מדיניות 

 תיאוריות ניהוליות 

 הרגולציה והשפעתה 

 משילות וארגוני הבריאות 

  בבריאותהרפורמות 

 תאגידי הבריאות השונים: ממשלתיים, המגזר השלישי, קופות החולים 

 קבלת החלטות: סל הבריאות, וועדת הרווחה והבריאות בכנסת 

 ביקורת ובקרה בשירותי הבריאות 

 תקצוב ותקציב 

 הפרטה והלאמה בבריאות 

  וצדק חלוקתיזכויות החולה 

  ואחריות ציבוריתכח ופוליטיקה 

 ובג"צ חקיקה בריאות 

 הפיקוח הפרלמנטרי 
 

 מהלך השיעורים: 
 ,/ותהסטודנטיםפעילה של הרצאות פרונטאליות ודיונים בהשתתפות 

 בסיום הקורס יציגו הסטודנטים/ות את התרגילים בפני הכיתה.
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

מערכת הבריאות בישראל. הוצאת עם עובד  -שני  בן נון ברלוביץ מערכת הבריאות בישראל 1
2011 

מדיניות ציבורית ומדיניות  2+3
 הבריאות

 

דוד נחמיאס ואתי סאנד "משילות ומדיניות ציבורית" בתוך דוד 
, המדיניות הציבורית בישראלנחמיאס וגילה מנחם )עורכים(, 

 .14-34, עמ' 1999ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

, 1990אביב, רמות, -, תלזמננו-מחשבה מנהלית בתחיים גזיאל,  תיאוריות ניהוליות 4+5
 .120-126 ,42-48, 28-31עמ' 
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 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

התפתחות המנהל  6
 ורגולציה

ירושלים, המכון הרשות המפקחת,  –רגולציה גנץ, -אורי ארבל
 .66-74, עמ' 2003הישראלי לדמוקרטיה, 

 משילות וארגוני הבריאות 7+8
 

דוד נחמיאס ואתי סאנד "משילות ומדיניות ציבורית" בתוך דוד 
, המדיניות הציבורית בישראלנחמיאס וגילה מנחם )עורכים(, 

 .14-34, עמ' 1999ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

 רפורמות במנהל 9
 הרפורמה בבריאות

נור, דוד רוזנבלום, אלון יראוני, "רפורמה במנהל -יצחק גל
הממשלתי בישראל" בתוך דוד נחמיאס וגילה מנחם )עורכים( 

, ירושלים, המכון הישראלי המדיניות הציבורית בישראל
 .117-157, עמ1999לדמוקרטיה, 

 תאגידי הבריאות 10
ארגונים ממשלתיים, 

 ארגוני המגזר השלישי
 קופות החולים

בין הציבורי לפרטי במערכת  (2012) ות לאה,בן נון גביאחד
 ירושלים:מכון ון ליר הבריאות:המקרה של השר"פ

גילה מנחם, "מדיניות המים בישראל: פרדיגמות מדיניות, רשתות  קבלת החלטות 11
מדיניות ומדיניות ציבורית" בתוך דוד נחמיאס וגילה מנחם 

ירושלים, המכון הישראלי , המדיניות הציבורית בישראל)עורכים( 
 .35-68, עמ' 1999לדמוקרטיה, 

ביקורת ובקרה בשרותי  12
 הבריאות

, ירושלים, נציבות הביקורת הפנימית בישראלאשר פרידברג, 
 .15-51, עמ' 1995שרות המדינה, 

, , חוק ההסדרים בין כלכלה לפוליטיקהדוד נחמיאס וערן קליין  תקצוב וחלוקת משאבים 13+14
 .33-46, עמ' 1999ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

הפרטת  ציון זילברפרב, שמעון רוזביץ ,-שלמה אקשטיין, בן הפרטה והלאמה 15+16+17
156-אילן, תשנ"ח, עמ' -גן, בר-, רמתחברות בישראל ובעולם

180. 

זמורה  ( אזרח צרכן נתין. אור יהודה: כנרת2012ברק ארז דפנה) צדק חלוקתי 18+19+20
 ביתן, דביר.

 (2012אלמגור כהן רפאל,ארבל גנץ אורי,כשר אסא,) אחריות ציבורית 21+22
 ם: המרכז לאתיקה הקיבוץ המאוחד-אחריות ציבורית בישראל,י

בג"צ והשפעתו על  23+24
 מערכת הבריאות

(הארנק והחרב המהפכה המשפטית ושברה. 2013פרידמן ד.)
( המהפכה 2010ספיר ג.)ת"א: ידיעות אחרונות, ספרי חמד.

החוקתית. ת"א: אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, ידיעות 
 ת.אחרונו

משפט ותרבות בישראל בפתח המאה (. 2008מאוטנר, מ. ) השפעת המשפט 25
עם עובד, מכללת ספיר -אביב: ספריית ספיר-, תלהעשרים ואחת

 אביב. -וההוצאה לאור של אוניברסיטת תל

והפיקוח החקיקה  26
 הפרלמנטרי

 (2012חזן ראובן, פרידברג חן)
 ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. הפיקוח הפרלמנטרי,

 מצגות הסטודנטים 27+28
 לפי נושאי התרגול

 

 
 ג. חובות הקורס:

 20%שיעורים בסמסטר תגרור הורדה אוטומטית של  3נוכחות חובה )תיבדק במהלך כל שיעור. היעדרות מעל  .1
 העבודה הסמינריונית(.מציון 

 קריאת הביבליוגרפיה המלווה. .2
 

 מרכיבי הציון הסופי:
 90%בחינה 
 10%תרגיל:

 
 ד. ביבליוגרפיה: 

 חובה.
 .ירושלים: מכון ון ליר של השר"פ( בין הציבורי לפרטי במערכת הבריאות: המקרה 2012אחדות לאה,בן נון גבי)

 קישור לטקסט מלאמשאב 
 

 2011מערכת הבריאות בישראל. הוצאת עם עובד  -בן נון ברלוביץ שני 

http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf
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E362.1 (1196212)נון.מע -בן 
 

 (. היבטים כלכליים וחברתיים במערכת הבריאות בישראל. זיסמן שיבר.2010בן נון, ג., ומגנזי, ר. )
 קישור לטקסט מלאאתר משרד הבריאות   –דוח תת ועדת רונית קן 

 
 קישור לטקסט מלא דעת המיעוט בועדת גרמן

 
 קישור לטקסט מלא אתר משרד הבריאות –דוח ועדת גרמן 

  
 קישור לטקסט מלא? 4199למה דווקא בשנת  -כתי אות ממלחקיקת חוק ביטוח ברי - ןנו-, גבי בןןברוך רוז

 
 .3(, פרק 2000)משרד הביטחון,  תהליך קבלת החלטותג'ניס ומאן, 

 (118626) שמור לפי גני.תה
 

דוח מצב  דוד, ד. )עורך(-(  "הפרטת השירותים החברתיים בישראל: תהיות וחששות" בתוך: בן2012גרונאו, ר. )
 קישור לטקסט מלא 400-363מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית בישראל  עמ'  המדינה חברה כלכלה ומדיניות

 (1202205כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני )
 

 קישור לטקסט מלא . מרכז המחקר והמידע של הכנסת.סוגיות מרכזיות בתחום הבריאות( 2013דוידוביץ', פ. )
 

 167-180, עמ' 2, )האוניברסיטה הפתוחה( יחידה יסודות המינהל הציבורידוד דרי, 
 .96( מהדורת 321717) שמור לפי דרי.יס

 
מוסדי של חוק -עשרה שנות מדיניות בריאות בישראל בראי החקיקה: ניתוח ניאו-(. "חמש2011כהן, נ. ומזרחי, ש. )

 .65-105בה  . עמ'87. מס' ביטחון סוציאלי(" 2009-1994ביטוח בריאות ממלכתי והשינויים שחלו בו )
 (111693כתב עת וכתב עת אלקטרוני )

 
מדינה מפקירה מדינה (. " מבוא. המקף בין הפקרה והשגחה". כץ, ח. צפדיה, א. )עורכים(. 2010כץ, ח. צפדיה, א. )

 .9-20עמ'  אביב: רסלינג.-. תל1985-2008משגיחה. מדיניות חברתית בישראל 
E361.61  (1200651)מדי.מפ 

 
 70 – 53, עמ' 4אביב,  פרק -פקר, תל  הפרטה בישראל ובעולם,(  1997כץ, י.,)

 (367724) שמור לפי כץ.הפר
 

עם עובד, -אביב: : ספריית ספיר -, תלמשפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת(. 2008מאוטנר, מ. )
 אביב. -מכללת ספיר וההוצאה לאור של אוניברסיטת תל

 (1154066) שמור לפי מאו.מש
 

 אביב: בורסי.-, תלאחריות ציבורית וצריכה פוליטית(. 2009מידני, א. )
  (1173573) שמור לפי מיד.אח

 
רעננה: , ציבורית בישראל מאפיינים מוסדות ותהליכיםמדיניות ( 2010גנץ, א., מידני, א. )-נחמיאס, ד., ארבל

 237-389האוניברסיטה הפתוחה, ע"ע 
E320.6 (1204694) נחמ.מד 

 
 1פרק המבוא, פרק   אביב, רסליג-תלהגלובאליזציה של ישראל, ( 2005רם, א. )
 (1100198תדפיס )

 
וצאת מאגנס: האוניברסיטה ה . ירושלים: מנהיגות בלבן, ניהול סיעוד בבתי חולים(. 2009תורן, א., ופיקר, א. )
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