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 או קורס סוגיות בממשל ובריאות דרישות קדם: קורס מדיניות ציבורית בבריאות א'

 )ניתן ללמוד את קורס דרישות קדם במקביל לקורס זה( 
                                                                     

                                                                          

 ובריאות גישות חדשות במדיניות ציבורית 

 מטרות הקורס: 
 
קורס זה יתמקד בהעמקת ההבנה והיכולת לנתח מדיניות ציבורית, על בסיס  .1

 בקורס הקודם  תיאוריות בתחום שנלמדו
  וכלי מדיניות חדשים ,במדיניות ציבורית מתקדמותוגישות תיאוריות   ות עםהכר .2

 המתמקדים בבריאות הציבור
 בישראל  ציבוריתבמקרי חקר מרכזיים במדיניות  עיסוק .3
 מקרי חקר במדיניות ציבורית בבריאות. מדיניות והצגה של ניתוח התנסות ב .4
 הכרת ויישום הכלי של נייר עמדה .5
 

 דרישות הקורס: 
 
הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות . מהשיעורים( 80%נוכחות מלאה ופעילה )מינימום  .1

 תמונות הגלריה לא יוקלטו.   -בשיעורים בזום. במקרה שהשיעור יוקלט
 (30%)בקבוצות העברת הרצאה פעילה בכיתה  .2
 (10%מטלה שיתוף ציבור ) .3
 ( 60%עבודה: כתיבת נייר עמדה בבריאות הציבור ) .4
 

 הנושאים בהם יעסוק הקורס: 
 
 שיתוף הציבור ותפקיד החברה האזרחית בתהליכי קבלת החלטות   .1
 תסקירי השפעה על הבריאות  .2
 : רשתות מדיניות, שחקני אמצעתיאוריות במדיניות ציבורית  .3
 מקרי חקר במדיניות ציבורית ובריאות בישראל .4
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 תוכנית השיעורים:  

 

 ( Health in all Policies: בריאות בכל מדיניות )1שבוע 

קריאה: ההשפעה של מדיניות ציבורית על בריאות הציבור: תסקיר השפעה על הבריאות 

  קישור  .  2019. אקולוגיה וסביבה, ככלי להטמעת שיקולי בריאות בקבלת החלטות

     : תסקיר השפעה על הבריאות  2שבוע 

 קריאה: דוגמאות לתסקירים: קזינו וימי מחלה )במודל(

 : רשתות מדיניות ושחקני אמצע 3שבוע 

 Kranzler wt al. 2019 קריאה:

     1 -: שיתוף ציבור 4שבוע 

 Gutman 2008קריאה: 

   2 –: שיתוף ציבור 5שבוע 

 קריאה: פרלמנט הבריאות, במודל.

 : ניתוח מדיניות 6שבוע 

 Weimer and Viningקריאה: פרקים מתוך 

 : בחירת נושאים לניתוח מדיניות 7שבוע 

בחלק השני של הקורס, בעזרת הכלים שרכשנו, נעמיק בזיהוי, ניתוח והצעות לפתרון  

של סוגיות מרכזיות בבריאות הציבור שייבחרו בשיתוף עם הסטודנטים. נכתוב ונערוך  

עמדה   מצגות  ניירות  על  בקבוצות  ונעבוד  היום,  סדר  שעל  הציבור  בבריאות  בסוגיות 

 בסוגיות שעל סדר היום במדיניות ציבורית. 

רפואה   שירותי  תורים,  קיצור  רפורמת  הנפש,  בבריאות  הרפורמה  לדוגמה:  נושאים 

פרטית, עישון פסיבי, סיגריות אלקטרוניות, קנאביס רפואי, השתלות, הפלות, רגישות 

תי חולים, מיקור חוץ של עיצוב מדיניות, משככי כאבים, תרופות מזויפות,  תרבותית בב

 בית חולים בריא. 

 זיהוי מקורות אקדמיים, ספרות אפורה ומאגרי נתונים )בכיתת מחשבים( :8שבוע 

 : כתיבת ניירות עמדה9שבוע 

 שלמות  ה: 10שבוע 

 הרצאה אורחת : 11שבוע 

  יר העמדה: הצגה של נימצגות סטודנטים: 12-14שבוע 

http://www.magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=866
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