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

 לופיטה ,הנורוקה תפיגמ םע תודדומתההמ .םיבאשמ ילד םירוזיאב תואירב תוכרעמב ןחבמ
 םילוקישה תא ףושחי סרוקה ,שדלגנבב תואירבב םדא חוכב רבשמה דעו הינקב סדייאב
 תואירב יתוריש לע םתעפשהו ,תילבולג תואירב תוינידמ לש לעופל האצוהו בוציעב םיכורכה
 .םיבאשמ ילד םירוזיאב

 
 

 :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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  )תיתצובק הלטמ( ןחבמ הרקמ ח״וד התיכב וגיצי םיטנדוטס .רועישה ינפל ןחבמה ירקמ תא 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

 )תורחא תויחו תוימדנפ(
 

 הנבמ :תילבולגה תואירבה תכרעמ .2
 .םירגתאו

 

* Frenk and Moon (2013) 

3.   
 תואירבו ןיוויש יא ,ינוע

 

* Case: Multidrug-Resistant Tuberculosis Treatment in 
Peru 
Julie Rosenberg Talbot, Joseph Rhatigan 
 

4.  
 תכרעמ אלל תואירב יתוריש
 תואירב

 

*Case: The Academic Model for the Prevention and Treatment of 
r Park, Arti Bhatt, Joseph RhatiganPete HIV/AIDS 

 

5.  
 :תואירבב םדא חוכב רבשמה
 םייתריצי תונורתפ

 

*Case: BRAC’s Tuberculosis Program: Pioneering DOTS Treatment 
for TB in Rural Bangladesh  
Maria May, Joseph Rhatigan, Richard Cash 
 

6.  
 תוביבסב החוורו תואירב יתוריש
 םיבאשמ תולד

 

Case: Improving Mental Health Care in Post-War Afghanistan * 
Monica Bahoshy, Lauren Chun, Leila Farahdel, Ryan Hartley, 
Adrianna Modafferi, Aryan Shekarabi  
 

7.   
 םזירטינמוהו תואירב

 

*Film: Triage: Dr. James Orbinski’s Humanitarian Dilemma (2007) 
*Barnett, M. (2011). Empire of Humanity: A History of 
Humanitarianism. Ithaca: Cornel University Press. Pp. 19-46. 

8.  
 עדימו היגולונכט ,תואירב יתוריש
 

*Case: Electronic Medical Records at ISS Clinic Mbarara, Uganda 
Amy Madore, Julie Rosenberg Talbot, Rebecca Weintraub 
 

9.  
 יבצמ :ילבולגה ונימודה טקפא
 יתוריש לע םתעפשהו םוריח
 תואירב

 

* Hogan et al (2020)  
 
 

 תולשממ :תואירב תוינידמו הקיטילופ .10
 םייתלשממ אל םינוגראו

 

*Case: Partners In Health in Neno District, Malawi 
Keri Wachter, Julie Rosenberg Talbot, Rebecca Weintraub 
 

11.  
 םוכיסו הגצה ,ןחבמ הרקמ ח"וד
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Global Health Delivery Case Studies (by topic). 
 
 
  .ןכדעתהל היושע המישרה *
 ג"באב םיטנדוטסל םינימזה םינורטקלא עדימ ירגאמב /הקלחמב /הירפסב /סרוקה רתאב םיטנדוטסל םינימז ויהי הדימלה ירזעו ירמוח לכ
 


