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 ד"ר אורן יורקביץ: ההמרצ

 doctoren@outlook.comדוא"ל: 

 052-8823408נייד: 

 בתאום מראש 11:00-10:00יום ד' : שעת קבלה

 

 מטרות:

 לקורס שלוש מטרות מרכזיות: 

  בריאותההרווחה,  והמערכת החוקית בתחומי מדיניותההבנת תהליכים וכלים ל, ( ללמוד מושגי יסוד1)

  והשיקום.     

 שירותי הבריאות והשיקוםמערכת הארגונית והניהולית של ( להכיר וללמוד את 2)

   . הבריאות והשיקוםהרווחה, לפתח גישה ביקורתית ודרכים שונות לשימוש ושינוי מערכות ( 3)

 

 מטלות:

 עילהפהשתתפות נוכחות מלאה בשיעורים ו

 (50%) הצגה בכיתה

 (50%עבודה מסכמת )

 .60 –ציון עובר בקורס 

 

  :*נושאי השיעורים

 אוריינטציה והצגת נושאי הקורס :1שעור 

  , מדיניות חברתית ומדינת הרווחהותהליכים הכרת מושגים בסיסיים –יניות מד   :2-3שעור 

 המערכת החוקית ומבנה השירותים; גישות מרכזיות ;מושגים: הביטוח הלאומי :4 שעור

 שליחותם ופעילותם של ארגונים לשינוי חברתי :5 שיעור

  התנועה לשיוויון זכויות : 6שיעור 

 ותמודלים לניתוח מדיני : 7שיעור 

 סטודנטיםהצגות  : 8-12שיעור 
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 ; סיכוםסקירת סוגיות מרכזיות במדיניות שיקום ובריאות בישראל: 13שיעור 

 .הסמסטר במהלך יימסרו כך עלבתכנית הנ"ל. הודעות  שינויים תכנוי* 
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