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קהילת בריאות ורפואה
סיכו ישיבה מיו 7.9.07
משתתפי :
יו"ר הקהילה ,גיורא קפל
חברי הקהילה )לפי סדר אב( :אמה סמטניקוב ,ילנה סוקלי  ,נדב דוידובי ,סמדר נוי ,ענת זיו ,צביה בלומשטיי ,
קר דופלט ,תמי סגיבשיפטר
רכזת הקהילה ,ליאת מילביצקי

 .1בחירות :הצגת מועמדות ד"ר תמי סגיבשיפטר לתפקיד יו"ר קהילת בריאות ורפואה
ומינוי סג יו"ר הקהילה
•
•

•
•

הוסכ כי  3תפקידי מרכזיי חיוניי לפעילות הקהילה :יו"ר ,סג יו"ר ורכז/ת.
גיורא הציג את תמי כמועמדת לתפקיד יו"ר הקהילה .מי שמעוניי /ת להציע מועמדות לתפקיד זה,
מוזמ להעביר בקשה לליאת במייל liatmi@hdq.colman.ac.il :עד התארי 4.10.2008 :
במידה ויהיו מועמדי /ות נוספי /ות לתפקיד נבקש הצבעה במייל .לאחר מכ תצא הודעה רשמית
על בחירת יו"ר הקהילה החדש.
ליאת תמשי $את תפקידה כרכזת הקהילה.
הקהילה מעוניינת לבחור סג יו"ר לקהילה .מי שמעוניי מוזמ להגיש בקשה לתפקיד לליאת
במיילliatmi@hdq.colman.ac.il :

 .2דיו והחלטות לגבי פעילות הסקציה
 .2.1כנס האגודה 2007
•

גיורא פתח בכ $שההצלחה בשנה שעברה אינה מבטיחה הצלחה ג השנה .מטרת הקהילה היא
לעודד בנוס %למושב כללי בסוציולוגיה של הבריאות ,ג מושבי יזומי בנושאי ספציפיי
בתחו  .גיורא הדגיש כי יו"ר המושבי המאורגני צריכי להיות ג פעילי בצורה אקטיבית
בארגו המושבי  :לאתר חוקרי העוסקי בנושא ,לדרבנ להגיש תקצירי וכו'.

•

החברי והחברות מתבקשי /ות לשלוח תקצירי ליו"ר  4מושבי פתוחי יזומי חדשי עד ה
:1/11/07

-

לד"ר יעקב בכנר ,יו"ר מושב בנושא טיפול פורמאלי ובלתי פורמאלי בחולי קשי /כרוניי יש
לשלוח תקצירי למייל BACHNER@BGU.AC.IL :וג למזכירות האגודה באמצעות המייל:
) iss@st.colman.ac.ilיש לציי את ש המושב בתקציר ולשלוח את התקציר בהתא להנחיות
בקול קורא של הכנס(.

-

לפרופ' יהודית שובל ,יו"ר מושב בנושא :שילוב הרפואה האלטרנטיבית והקונבנציונאלית :הא
האנטגרציה אפשרית?  ,יש לשלוח תקצירי למייל msshuval@mscc.huji.ac.il :וג למזכירות
האגודה באמצעות המייל) iss@st.colman.ac.il :יש לציי את ש המושב בתקציר ולשלוח את
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התקציר בהתא להנחיות בקול קורא של הכנס המופיעות בכתובת הזמנית של אתר האגודה:
.( http://iss.moonsite.co.il/index.aspx?id=1941

-

לד"ר תמי סגיב שיפטר ,יו"ר מושב בנושא :אי שיוויו בבריאות  ,יש לשלוח תקצירי
 tamas@post.tau.ac.ilוג למזכירות האגודה באמצעות המייל) iss@st.colman.ac.il :יש
לציי את ש המושב בתקציר ולשלוח את התקציר בהתא להנחיות בקול קורא של הכנס
בקישור .( http://iss.moonsite.co.il/index.aspx?id=1941 :
למייל:

לד"ר נדב דוידובי ,יו"ר מושב בנושא :בי הגלובלי ללוקלי :הגירה ומדיניות בריאות בישראל ,יש
לשלוח תקצירי למייל nadavd@bgu.ac.il :וג למזכירות האגודה באמצעות המייל:
) iss@st.colman.ac.ilיש לציי את ש המושב בתקציר ולשלוח את התקציר בהתא להנחיות
בקול קורא של הכנס בקישור .( http://iss.moonsite.co.il/index.aspx?id=1941 :
•

ד"ר תמי סגיב שיפטר הציעה שבאחד המושבי הנ"ל שהוצעו ,או במושב נוס ,%יובאו
פרספקטיבות אינטרדיסציפלינריות .אפשרות אחרת היא שביו עיו  ,אשר הקהילה תארג
בהמש $השנה ,תיבח תופעה שתבחר לעמוד במרכזו מפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות.

 .2.2הצגת מחקר של ילנה סטוקלי:

הערכת הבריאות הסובייקטיבית :אפקט הערכת החסר ומקור פערי הבריאות בי
מהגרי לאוכלוסייה הקולטת ניתוח המקרה הישראלי
•
•

ילנה הציגה את מחקרה והתפתח דיו .
ילנה תשלח תקציר של המחקר.
תודה לילנה על ההרצאה המעניינת.

 2.3ד& הקהילה באתר האגודה החדש
•
•

•
•

•
•

ליאת הציגה את ד %הקהילה באתר האגודה החדש שנמצא בבנייה iss.moonsite.co.il :
החברי /ות מתבקשי /ות להעביר לליאת במייל liatmi@hdq.colman.ac.il :מידע שיעשיר
את הקטגוריות הקיימות בד %האתר  :ספרי וחוברות ,רשימה ביבליוגרפית ,כתבות באינטרנט,
סילבוסי  ,סרטי  ,מלגות ,קרנות ומענקי מחקר ,הזמנות לכנסי וימי עיו  ,קולות קוראי
להגשת מאמרי לכתבי עת ולכנסי  ,לימודי סוציולוגיה של הבריאות ,מכוני מחקר ,מאגרי מידע,
מצגות וקישורי נוספי .
החברי /ות מתבקשי /ות להציע קטגוריות חדשות לאתר ולהעביר חומרי מתאימי לקטגוריות
החדשות לליאת במיילliatmi@hdq.colman.ac.il :
הוחלט להוסי %קטגוריה בש " :כלי לאיסו& נתוני " :תמי הציעה להעביר לליאת קישור למאגר
של המכללה האקדמית ת"א יפו ,צביה וילנה הציעו להעביר ג מידע על כלי לאיסו %נתוני .
במייל:
לליאת
זו
בקטגוריה
מידע
להעביר
מתבקשי /ות
החברי /ות
liatmi@hdq.colman.ac.il
כל אחד מהחברי /ות מתבקש/ת להעביר מאמרי שכתבו בצורת  PDFאו קישור )כתובת
אינטרנט( לקטגוריה חדשה בד" :%מאמרי שפרסמו חברי הקהילה" לליאת במייל:
liatmi@hdq.colman.ac.il
החברי /ות מוזמני /ות להשתמש בד %הקהילה ומתבקשי /ות להשתמש באופ פעיל בפורו
הקהילה הקיי בד %זה.

 2.4כתיבה
•
•

החברי /ות התבקשו לכתוב כתבות מעניינות במידעו האגודה.
סמדר נוי דיווחה כי ת המועד להגשת מאמרי לגיליו מיוחד של סוציולוגיה של הבריאות בכתב
העת סוגיות חברתיות בישראל .החברי /ות מוזמני /ות להגיש מאמרי בתחו לגיליונות
הבאי של כתב העת .פרטי מופיעי באתר האגודה החדש.
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 2.5מועד ומקו לישיבה הבאה
•

הפגישה הבאה של הסקציה תתקיי במסגרת כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית שיתקיי
באוניברסיטת תל אביב בי התאריכי  12.2.08ועד 13.2.08

• כל החברי מוזמני להשתת& בפגישת הקהילה שתתקיי בכנס האגודה .פרטי
יפורסמו בתוכנית הכנס בהמש .
 .3נושאי נוספי לדיו בישיבה/ות הבאה/ות:
 3.1דיו במחקרי במסגרת פגישות הקהילה
• נבקש מתנדבי להצגת מחקר בפגישה לאחר הכנס.
 3.2מקו ומועד לישיבה הבאה
• בישיבה שתתקיי בכנס נחליט על מועד ומקו לישיבה הבאה של חברי הקהילה.
 3.3ארגו פגישה בנושא :איסו& מקורות מידע בנוגע לסקרי גדולי וכלי מחקר כמותניי אחרי
• תמי הציעה להזמי לפגישה בנושא מחקר ה  ISSPשנער $בכ  30מדינות וכלל מודולה בנושא
בריאות .הוצע להזמי לפגישה בנושא זה את פרופ' נוח לוי אפשטיי .
 3.4ארגו יו עיו בסוציולוגיה של הבריאות
•
•

להחליט א מעונייני בארגו יו עיו
במידה וכ  :להחליט על הוועדה המארגנת ליו העיו  ,מועד ,מקו ועוד.

 3.5הרחבת מספר המשתתפי בקהילה
•
•

דיו בדרכי נוספות להגדיל את מספר המשתתפי .
להחליט א לפרס את ד %הקשר באינטרנט והא לפרס ג טלפוני בד %הקשר.

 3.6תכנו יעדי ופעילות הקהילה
 3.7מידעו :להחליט מי יכתוב במידעו האגודה על סוציולוגיה של הבריאות :סקירה על העבר ועל
ההווה בישראל ובעול והערכת מגמות בעתיד.
 3.8מקו וקידו מעורבות של סוציולוגיות וסוציולוגי של הבריאות
•
•
•
•

של הבריאות במסגרת הדיו

לדו בדרכי שבה נית לקד את מעורבות הסוציולוגיות/י
הציבורי וקביעת מדיניות חברתית בהקשר של נושאיבריאות.
לדו בשאלה הא יש לפעול – כסקציה במסגרת אס"י – לקידו המעורבות בענייני אלה.
לדו בנושאי בריאות כמו תקציב; חקיקה בתחו ; בריאות של אוכלוסיות מוחלשות ,הרכב סל
הבריאות והאופ שבו הסוציולוג/ית יכול/ה להשמיע את קולו/ה בנושאי אלו.
לדו בדרכי לקידו נושאי בריאות כמו הזמנת התקשורת לכנסי /ימי עיו וכתיבת ניירות עמדה.

 3.9מיפוי העשייה המחקרית בתחו
• לדו בדרכי נוספות בה נית לקד מחקרי ברמת מקרו.
 4תהלי הסמכת סוציולוגי של הסוציולוגיה של הבריאות
• גיורא יספר על תהלי $ההסמכה שלו באחת הישיבות הבאות.
רשמה :ליאת מילביצקי
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