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 רכות בריאות בעידן הגלובליעמ

 

 תיאור הקורס:

על מערכות הנושא המרכזי בסמינר הוא השפעת הגלובליזציה 

עשירות. ובריאות האוכלוסייה בארצות עניות הבריאות ועל  

ביחסי הגומלין המורכבים המתקיימים בין  יתמקדהסמינר  

הכוחות המשתתפים בתהליכים הגלובליים ובהשפעתם על 

ים בבריאות. דגש מיוחד יושם על תפקידן של רהבריאות והפע

מקום רחב יינתן מתן טיפול. בנשים במדינות עניות ועשירות 

בקורס למגפת הקורונה והשפעתה על בריאות האוכלוסייה ועל 

  תפקודם של מערכות הבריאות.

mailto:mj.hirschfeld@gmail.com
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 מטרת הקורס

 

 להקנות לסטודנטיות כלים לחקור ולנתח:

בארצות עניות ועשירות  ת. את השפעת הגלובליזציה על הבריאו1

ואת חשיבותם של הגורמים החברתיים הקובעים את מצב 

 (Social  Determinants  of Health  (SDH) –הבריאות ה 

. להשוות ולעמוד על ההבדלים בין מערכות הבריאות במדינות 2

בארצות עשירות, עניות ובישראל ולהדגים את ההבדלים  השונות

 . תביחס לבעיות בריאות נבחרו

 

 שיטת ההוראה:

הקורס מתקיים במתכונת של דיונים בקבוצה. הסטודנטיות 

הם אחת לחקירה.  בעיית בריאותיבחרו בתחילת הסמסטר 

 :יתארו וינתחו

 את המאפיינים הדמוגרפיים ואפידמיולוגיים בארצות השונות. 1

כלכלים  -פוליטיים  -החברתייםתרבותיים, דאת ההקשרים . 2

דות של יחידים, משפחות, קהילות, דהמשפיעים על ההתמו

 ,מערכת הבריאות והחברה.

 נוכחות:

חובה.  היא בשיעורים השיעור יילמד  במתכונת זום. הנוכחות 

במהלך השעורים יתקיימו כמו כן חובה להיות עם וידאו פתוח. 

 דיונים המבוססים על הכנה מקדימה של חומר קריאה.  
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 חובות הסטודנטית:

בה, להשתתף בדיונים, להציג לפני הכיתה ולקרוא את קריאת הח

את נושא המחקר, להגיש בסיום הקורס עבודה סמינריונית 

 עמודים. 25מודפסת שלא תעלה על 

 :  תאריכי השעורים

 7.03.22 
14.03.22 
25.04.22 

2.05.22 
9.05.22 

16.0522 
23.05.22  

 

 הציון: 

 20% –השתתפות בכיתה 

 20% –מצגת 

 60% –עבודה 
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