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 ', סמסטר ב"גפשנה"ל תש
    8:30-10:00יום רביעי, 
 1.ב.286.4403מס' קורס: 

 שעת קבלה: לפי תיאום מראש 
 mnegev@univ.haifa.ac.il   מרצה: ד"ר מיה נגב,

 
                                                                    

                                                                         

 גישות חדשות במדיניות ציבורית ובריאות

 הקורס:מטרות 
 
המתמקדים  הכרות עם גישות מתקדמות במדיניות ציבורית, וכלי מדיניות חדשים .1

 בבריאות הציבור
 יכולת לנתח מדיניות ציבורית .2
 בישראל  ציבוריתבמקרי חקר מרכזיים במדיניות  עיסוק .3
 מקרי חקר במדיניות בריאותוהצגה של מבוססת ראיות מדיניות בעיצוב התנסות  .4
 תהמלצובעיית מדיניות בישראל ועיצוב ומיקוד כולל זיהוי  נייר עמדהכתיבת  .5

 הכנת והצגת הרצאה בהירה באופן שוטף )וללא הקראה מהדף( .6
 

 
 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:
 
 בריאות בכל מדיניות .1
 שיתוף הציבור ותפקיד החברה האזרחית בתהליכי קבלת החלטות  .2
 תסקירי השפעה על הבריאות  .3
 מדע יישומי .4
 מקרי חקר במדיניות ציבורית ובריאות בישראל .5
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 תוכנית השיעורים: 

 

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

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

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

     : תסקיר השפעה על הבריאות 2שבוע 

 קריאה: דוגמאות לתסקירים )במודל(

 יישומימדע : 3שבוע 

 Grimshaw et al., 2012 קריאה:

     1 -: שיתוף ציבור 4שבוע 

 Gutman 2008קריאה: 

   2 –: שיתוף ציבור 5שבוע 

 קריאה: פרלמנט הבריאות, במודל.

 מדיניות רשתות: 6שבוע 

 Oliver et al., 2013, Weishaar et al., 2015 קריאה: 

 : בחירת נושאים לניתוח מדיניות 7שבוע 

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

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

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

 בסוגיות שעל סדר היום במדיניות ציבורית.

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

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

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

 בית חולים בריא.

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

 : כתיבת ניירות עמדה9שבוע 

 שלמות ה: 10שבוע 

 הרצאה אורחת: 11שבוע 

  : הצגה של נייר העמדהמצגות סטודנטים: 12-13 עשבו

http://www.magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=866
http://www.magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=866
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  ניירות עמדה באתר איגוד רופאי בריאות הציבור/https://publichealth.doctorsonly.co.il 

 

  נגב, מ. ההשפעה של מדיניות ציבורית על בריאות הציבור: תסקיר השפעה על הבריאות ככלי להטמעת שיקולי

 קישור . 2019בריאות בקבלת החלטות. אקולוגיה וסביבה, 

 

 

 

 סטודנט יקר, 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות 

 אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דואל

תאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה או אם יש ברשותך מכתב ה

 במייל בסמוך לתחילת הקורס.

https://publichealth.doctorsonly.co.il/
http://www.magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=866
http://www.magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=866
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If you have a disability that may affect your studies and for which you may require 

accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the 

Dean of Students office 

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265   

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please meet with 

me to discuss the provisions of those accommodations as early in the semester as possible. 
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