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 01א 4063 32פיתוח מדיניות ליצירת ארגונים חסונים  -קורס 

   10:15-13:45' שעות דיום  :מועד

 ד"ר עינב סרולוביץ מרצה:

 306, חדר 3 , בנין רווחה ובריאות, קומהבתיאום מראשעות קבלה: ש

 esrulovici@univ.haifa.ac.il :דואר אלקטרוניכתובת 

 

 תואר שני, ספח ניהול חוסן ארגוני רמת הקורס:

 

 הקורס:  תיאור

הקורס עוסק בתחום פיתוח המדיניות לצורך יצירת ארגונים חסונים. הקורס יקנה ידע מקיף ברמה התיאורטית 

והפרקטית לגבי פיתוח מדיניות בריאותית בכלל ויצירת ארגונים חסונים בפרט. הקורס שם דגש על חוסן אישי 

דיניות בריאות משפיעה על החוסן וחוסן ארגוני, הן ברגיעה והן בחירום. הסטודנטים ידונו על האופן בו מ

 הארגוני ברמה המקומית, ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית. 

 

 מטרות הקורס:

בכלל וארגונים פיתוח מדיניות בריאות מיומנויות ותפיסת עולם, לגבי  ידע,שפה, להקנות למשתתפים  .1

 .חסונים בפרט

הטמעתה וההשלכות שלה ברמות  לספק למשתתפים פורום לדיון בנוגע למדיניות בריאות, פיתוחה, .2

 שונות ובאוכלוסיות שונות.

 

  הקורס: מבנה

מודולות לימודיות המקיפות את תכני הקורס. כל  5הקורס הינו קורס סמסטריאלי, המובנה במתכונת של 

ניתוחי מקרה, עבודה בקבוצות , דיונים, פרונטליות הרצאותמודולה תועבר תוך שיטות למידה שונות כולל 

 דיון מקוון.ופורום 
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 תוכנית שיעורים: 

 סוג השיעור נושא מודולה תאריך

26.10.22 

 הגדרותו פיתוח מדיניות בריאות: רקע

 * הכרות

* הצגת מטרות הקורס 

 ודרישותיו

 לפיתוח מדיניות בריאות* מבוא 

 בקמפוסמליאה 

 פיתוח מדיניות בריאות: רקע 2.11.22

 הגדרותו

 בקמפוסמליאה  תשתית לפיתוח מדיניות

9.11.22 

 1פורום דיון מקוון  

תפקיד האחות בפיתוח מדיניות 

 ליצירת ארגונים חסונים

שיעור  אין

 פרונטלי

להשתתף  יש

 בפורום המקוון

16.11.22 
 מודלים לפיתוח מדיניות בריאות

 מודלים לפיתוח מדיניות בריאות

ומודלים לחוסן ארגוני: הילכו 

 יחדיו?

 בקמפוסמליאה 

23.11.22 

 2פורום דיון מקוון  

תפקיד התקשורת בפיתוח 

 מדיניות

שיעור  אין

 פרונטלי

להשתתף  יש

 בפורום המקוון

30.11.22 

 הדרך לפיתוח מדיניות בריאות

* גורמים משפיעים ברמת 

 במיקרו והמאקרו

 * באיזו מדיניות נבחר?

 בקמפוסמליאה 

7.12.22 
 של מדיניות בריאותיתהטמעה 

 מדיניות בריאות הטמעת

 הוגורמים מכשילים להטמעת

 בקמפוסמליאה 

14.12.22 
 הערכה, תוצאות והשלכות

האם שינוי המדיניות יצר חוסן 

אישי ו/או ארגוני טוב יותר? 

 כיצד נעריך?

 בקמפוסמליאה 

21.12.22 

 מטלת בית 

שיעור  אין פיתוח מדיניות בעולם האמיתי

  פרונטלי

 עבודה עצמאית

 פיתוח מדיניות בעולם האמיתי: דיון 28.12.22

 כיתתי ואינטגרציה עם נושאי הקורס

 בקמפוסמליאה  פיתוח מדיניות בעולם האמיתי

4.1.23 

 
 3פורום דיון מקוון 

שיעור  אין חוסן אישי וארגוני בשעת חירום

 פרונטלי
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להשתתף  יש 

 בפורום המקוון

11.1.23 
 לקראת המצגות הסופיות 

לגבי ייעוץ אישי לקבוצות 

 המצגת הסופית

פגישות אישיות 

 בקמפוס

18.1.23 

 מצגות סופיות 

הקלטת המצגות הסופיות 

 והעלאתן למודל

שיעור  אין

  פרונטלי

עבודה 

 שלשות/בזוגות

 *הסילבוס והמטלות כפופים לשינויים 

 

 Moodle  אתר אינטרנט:

 

 דרישות הקורס:

להשתתף בכל השיעורים והפורומים לאורך הסמסטר. יש להגיש את התרגילים דרך המודל בתאריכים  חובה

שתוקלט ותעלה מצגת סופית באופן פעיל בלהציג  .יתשנקבעו )יורד ציון לתרגיל שלא יוגש בזמן(. על כל סטודנט

 .למודל בשיעור האחרון של הקורס

  אתם נדרשים לפתוח מצלמות ים שיתקיימו בזום, שיעורבמידה ויהיו שינויים מערכתיים שיצריכו

תמונות הגלריה לא  –. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות. במקרה שהשיעור יוקלט אלו בשיעורים

 יוקלטו.

 

 הרכב ציון הקורס:

  :10%השתתפות פעילה בשיעורים 

 כל פורום דיון מקוון( 15%) 45%: )עבודה עצמאית( פורום דיון מקוון 3-השתתפות ב. 

  10:15בשעה  16.11.22ועד  10:15בשעה  9.11.22יתקיים בין  1פורום דיון מקוון. 

  10:15בשעה  30.11.22ועד  10:15בשעה  23.11.22יתקיים בין  2פורום דיון מקוון. 

  10:15בשעה  11.123 ועד 10:15בשעה  4.1.231יתקיים בין  3פורום דיון מקוון. 

  15%: )עבודה עצמאית( האמיתיעולם פיתוח מדיניות ב –מטלת בית. 

  10:15בשעה  28.12.22הגשת המטלה עד לתאריך. 

 30%: דקות( 15( )שלשות/בזוגות)מוקלטת  סופית מצגתצגת ה. 

  21:00בשעה  23.1.81הגשת המצגת דרך המודל עד. 

 פרטים יינתנו לקראת סוף הסמסטר( נקודות נוספות לציון 5עד : הערכת עמיתים: בונוס(. 
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במהלך השבוע של  Moodle-הדיונים בפורום המקוון יתבצעו ב. Moodle-המטלות תתבצע באמצעות ההגשת  

 . Moodle -נמצאות באתר הקורס בהנחיות מפורטות אותו הדיון. 

 

 .60 –ציון עובר של הקורס הערכה: 

 

למצוא בהנחיות רשימה ספציפית של קריאת החובה לשלושת הפורומים של הדיון המקוון ניתן  :קריאת חובה

 .1-3הספציפיות של פורום דיון מקוון 

 
 הנגשת הקורס לסטודנטים עם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית

סטודנטים עם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיהם, ושבגינה הם זקוקים 

טל:  LDA@univ.haifa.ac.il למידה: דואללהתאמות, אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות 

. לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: 04-8249265

. סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה 04-8249022: טל mhait@univ.haifa.ac.il  דואל

 במייל בסמוך לתחילת הקורס. יואשר זקוקים להנגשה בקורס, אנא פנו אל
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