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גישות חדשות במדיניות ציבורית ובריאות
מטרות הקורס:
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קורס זה יתמקד בהעמקת ההבנה והיכולת לנתח מדיניות ציבורית ,על בסיס
תיאוריות בתחום שנלמדו בקורס הקודם
הכרות עם תיאוריות וגישות מתקדמות במדיניות ציבורית ,וכלי מדיניות חדשים
המתמקדים בבריאות הציבור
עיסוק במקרי חקר מרכזיים במדיניות ציבורית בישראל
התנסות בניתוח מדיניות והצגה של מקרי חקר במדיניות ציבורית בבריאות.
הכרת ויישום הכלי של נייר עמדה

דרישות הקורס:
.1
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.4

נוכחות מלאה ופעילה (מינימום  80%מהשיעורים) .הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות
בשיעורים בזום .במקרה שהשיעור יוקלט -תמונות הגלריה לא יוקלטו.
העברת הרצאה פעילה בכיתה בקבוצות ()30%
מטלה שיתוף ציבור ()10%
עבודה :כתיבת נייר עמדה בבריאות הציבור ()60%

הנושאים בהם יעסוק הקורס:
.1
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.3
.4

שיתוף הציבור ותפקיד החברה האזרחית בתהליכי קבלת החלטות
תסקירי השפעה על הבריאות
תיאוריות במדיניות ציבורית :רשתות מדיניות ,שחקני אמצע
מקרי חקר במדיניות ציבורית ובריאות בישראל
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בסוגיות שעל סדר היום במדיניות ציבורית.
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