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  :סרוקה רואית
 םייחה םישנא לש םתואירבב בחרנה קוסיעה םג ומכ ,תילבולגה תואירבה תכרעמ הנבמב םייוניש
 ידיל ואב ולא םייוניש .תילבולג תואירב תוינידמב םייתועמשמ םייונישל וליבוה ,תוחתפתמ תונידמב
 יתלבו םייתלשממ ,םיימואלניב ,םיימוקמ םיפוג לש םתוליעפבו ,תרבוג תיביצקת העקשהב יוטיב
 ינפב ביצה ,םיבאשמ תולד תוכרעמב תויעב ןורתיפב ךרוצה .תילבולגה תואירבה םוחתב םייתלשממ
 םייונישהו םירגתאה תא רוקסי הז סרוק .תונורתפ לש ןווגמ םג ומכ םימוצע םירגתא םוחתב םילעופה
 ילד םירוזיאב תואירב תוכרעמב ןחבמ ירקמ רקח תועצמאב תילבולגה תואירבה תוינידמ םוחתב
  .םיבאשמ
 

ons in the structure of the global health system, as Transformati Course description:
well as a growing interest in the health of people living in developing countries, 
are the cause of major shifts in global health policy. These shifts are evident in the 
growing financial investments in global health, as well as in the actions of local, 
international, governmental and non-governmental organizations. The need to find 
solutions to health problems in resource-limited settings was faced by many 
challenges but also resulted in innovative solutions. The course will review the 
various challenges and shifts in the realm of global health policy by investigating 
case studies of health services in resource-limited settings.  

 
 

 

 :םיטנדוטסה ,החלצהב סרוקה םויס םע

 תילבולג תואירב תוינידמל סיסבה תא וניבי.1

 .תואירב תוינידמ לע םתעפשה תאו ,הלחמו תואירב לש םייטילופה םידמימה תא וניבי.2

 לע םתעפשה תא וחתניו ,תילבולגה תואירבה תכרעמ לש םינושה םינבמה תא וריכי.3

     .תואירב תוינידמ

     .תילבולג תואירבב תושיגו תויטילנא תורגסמ ,םינוש תוינידמ יכילהת וריכי.4

 .תילבולגה תואירבה תכרעמ ינפב םידמועה םירגתאה תא וניבי.5

 תונורתפה תאו ,תואירב תוינידמ םיעבוקו םיננכתמ ינפב םידמועה םירגתאה תא וחתני.6

 .םימייקה
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  .רועישב האירקה יטרפמ דחאל הבותכ תוסחייתה ושיגי םיטנדוטס .רועישה ינפל האירקה ירמוח וארקי םיטנדוטסה :סרוקה תולטמ

 .תויעובש תועש 3 כ לש ףקיהב םישגפמל הנכהה תאירקל שרדנ טנדוטס לכ ,התיכב ותדובעל ףסונב :תיבב תימצע הדובעל שרדנה ןמזה

 סרוקה הנבמ /סרוקה ןכות

 *תיטנוולר תורפס אשונ 
 תואירב תוינידמו תילבולג תואירב :אובמ .1

 
 

 

 .םירגתאו הנבמ :תילבולגה תואירבה תכרעמ .2
 
 

* Frenk and Moon (2013) 

 תואירבו ןיוויש יא ,ינוע  .3
 
 

* Marmot (2005) 

 תואירב תוינכות .4
 
 

 )2016( ׳ץיבודיודו רלצנרק ,ןיול *

 תואירבב םדא חוכ .5
 
 

 

 םזירטינמוהו תואירב  .7
 
 

*Barnett, M. (2011).  

 תילבולג תואירבב עדימו היגולונכט .8
 
 

 

 תואירב יתוריש לע םתעפשהו םוריח יבצמ .9
 
 

* Hogan et al (2020)  
 
 

 תואירבו םייתלשממ אל םינוגרא .10
 

 

)2019( לטנזור *  

 םוכיס .11
 

 

 :הבוח תאירק

 

 ןגכו תוער ,סקייו רב ;ןתנוי ,זג :ךותמ .יוואלמב םיעיגפו םימותי םידליב לופיטב חותיפו תואירב :״תיטסילוה השיג יהוז השעמל״ .)2019( .תנע ,לטנזור
   .97-118 'מע .סדרפ :הפיח .הקירפאב ימואלניב חותיפ .)תו/םיכרוע( הינמ
 

 םודיק ,רמז-ןיול ,.נ ,דואד ,.א ,לפא-ןוארב ךותב .תואירב תמדקמ תוינידמל לדומ :תוינידמ לכב תואירב .)2016( .נ ,׳ץיבודיוד ,.י ,רלצנרק ,.ח ,ןיול

 .233-245 ׳מע .ןונויד :ביבא-לת .השעמל הירואיתמ תואירב
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  .ןכדעתהל היושע המישרה *
 ג"באב םיטנדוטסל םינימזה םינורטקלא עדימ ירגאמב /הקלחמב /הירפסב /סרוקה רתאב םיטנדוטסל םינימז ויהי הדימלה ירזעו ירמוח לכ
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