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המציאות אל מול האתגרים הניהוליים בהדבקת  -אי שוויון בבריאות שם הקורס:

 "ג(פ)תש , סמסטר ב'הפערים

 פרטי הקורס:

 01ב  286.4424מספר הקורס:

 14-16ה, שעות לימוד: ימי 

 שש"ס 2ניקוד אקדמי: 

 MPH,MD : פרופ' מיכאל)מיקי( שרףמרצה

 

 רציונל ומטרות הקורס:

 כלכליים הקיימים בחברה. -אי השוויון בבריאות נובע במידה רבה מהפערים החברתיים

 מעבר להשלכות הבריאותיות המשמעותיות, קיימות גם השלכות חברתיות וכלכליות.

ההיבטים החברתיים והתרבותיים כרקע לאי שוויון בבריאות, יתאר את תמונת המצב הקורס יעסוק בהבנת 

בהיבטים בינלאומיים ויעסוק בעיקר בתמונת המצב בישראל בהיבטים שונים, תוך הצבת האתגרים 

 הניהוליים בטפול בסוגיה חשובה זו ברמה הלאומית, ברמת משרד הבריאות וברמת נותני השירותים

 

 פגשים שבועייםמ 12מבנה הקורס:

 60ציון עובר: 

,מבחן מסכם 10%, הצגת אתגרים ע"י הסטודנטים בסוף הקורס 20%נוכחות והשתתפות הרכב הציון: 

70% 

 במפגש הסיום ייערך פאנל בהשתתפות הסטודנטיםהערה: 

 

. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרותהוראה בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים.  בימי

מקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או ב

 עזרה.

 

 תוכן הקורס )נושאי ההרצאות(:

 : אי שוויון בבריאות: המציאותחלק א

 מבוא לאתגרים הניהוליים בטפול באי שוויון בבריאות: מונחי יסוד, הגדרות  .1

 מאפיינים חברתיים ותרבותיים של החברה בישראל כרקע לאי שוויון בבריאות .2
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 היבטים בהתנהגות בריאותית -אי שוויון בבריאות: תמונת מצב .3

 היבטים בריאותיים -אי שוויון בבריאות: תמונת מצב .4

 פריסת שירותי בריאות -תמונת מצב אי שוויון בבריאות: .5

 היבטים בינלאומיים .6

 

 אי שוויון בבריאות : האתגרים הניהוליים חלק ב:

 משרד הבריאות .1

 קופות החולים .2
 נוסחאות קפיטציה ככלי לסגירת פערים .3

 התמודדות עם אי שוויון בבריאות -הרצאה של מנהל בכיר מקופ"ח -מקרה מבחן .4
 בתפקידי משרד בריאות, קופות, רשויות מקומיות משחק תפקידים של סטודנטים -פאנל .5

 משחק תפקידים של סטודנטים בתפקידי משרד בריאות, קופות, רשויות מקומיות -פאנל .6

 

 

 ספרות מומלצת: 

 https://www.health.gov.ilאתר משרד הבריאות:  .1

 הדוחות הבאים:

משרד הבריאות, המכון הלאומי לחקר שרותי  למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל.התוכנית הלאומית 

 הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל, מועצת הבריאות

https://www.israelhealthindicators.org/program 

2019.pdf-w.health.gov.il/PublicationsFiles/inequalityhttps://ww 

 

2020.pdf-2017-https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/availability_03122017.pdf 

22017.xlsxhttps://www.health.gov.il/PublicationsFiles/availability_031 

https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/HMO/Pages/default.aspx 

ealth.gov.il/hozer/mk07_2011.pdfhttps://www.h 

poverty.pdf-https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Documents/policy 
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4. Heath related inequalities 27 sep  2019 ,OECD, in Health for everyone? Social inequalities in       

Health and Health Systems                                                                                                                           
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 ,סטודנט/ית יקר/ה

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: 

 .8249265-04 -, טל'LDA@univ.haifa.ac.il -דוא"ל

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: • 
 8249022-04 -, טל'mhait@univ.haifa.ac.il -דוא"ל

ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי אם יש • 
 בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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