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סקציה לסוציולוגיה של הבריאות
סיכו ישיבה בכנס האגודה מיו *15.2.07
משתתפי:
יו"ר הסקציה ,גיורא קפל
חברי הסקציה )לפי סדר אב של שמות פרטיי( :אביטל לאופר ,אילנה גול  ,אמה סמטניקוב ,דויד רייר ,דניאלה
אריאלי ,הילה חבה אשכנזי ,חלי הלל ,יהודית שובל ,יעל קשת ,יעקב בכנר ,לאה הגואל ,נדב דוידובי  ,סמדר
קניו  ,פאולה פדרבוביס ,צביה בלומשטיי  ,ציפי הורניק ,רונית אלמוג.
מרכזת הסקציה ,ליאת מילביצקי**

 .1הודעות
 1.1גיורא קפל דיווח כי פעילות הסקציה בשנה החולפת הייתה טובה לעומת שני קודמות .היו מספר מפגשי
מענייני וכדאי יהיה לשמור על נוכחות גבוהה ג במפגשי הבאי.
 1.2במסגרת פגישה של ראשי הסקציות באגודה ,שזימנה חברת הנהלת האגודה ,אורלי בנימי  ,דיווחו הנוכחי
על הפעילות בסקציות השונות .התברר שהסקציה שלנו בי הפעילות ביותר.
 1.3הפעילות בסקציות היא בדר #כלל כלפי פני  בי חברי הסקציה .גיורא קפל סיפר על התחלת ארגו חצי
יו עיו של הסקציה ,שיהווה פעילות כלפי חו  .גיורא דיווח כי נפגש יחד ע תמי שגיבשיפטר וליאת מילביצקי
פעמיי לארגו אירוע זה .הוסכ במפגשי אלו כי ארגו יו העיו חשוב כיוו שיכול לתרו למפגש בי היבטי
תיאורטיי למחקרי בשטח ,או למפגש בי תיאוריה ליישו.
החלטות בשני המפגשי:
• נושא יו העיו יהיה :אי שוויו ובריאות :מדיניות חברתית!כלכלית.
• הדיו יהיה באופ שהתיאוריה הסוציולוגית יכולה לתרו לפרספקטיבות קרובות ,כמו כלכלת
בריאות ,סוגיות במדיניות בריאות ,היסטוריה של הבריאות ,תקשורת ובריאות ועוד.
• המטרה היא לחבר בי התיאוריה הסוציולוגית לשדה העשייה של סוציולוגיה של הבריאות.
• יהיה פאנל של  34מרצי ,שבו כל אחד מהמוזמני יציג הרצאה של  20דקות ,ובמקביל יהיה דיו
בהשתתפות הקהל.
• מנחה יו העיו יהיה נוח לוי אפשטיי .
• יו העיו יתקיי באחד מימי שלישי בחודש מאי או יוני  ,2007משעה  10:00ועד  13:00במכללה
האקדמית תלאביב יפו.
 1.4חולק למשתתפי ד* קשר של חברי בסקציה .מצטרפי חדשי יכלו להירש וחברי ותיקי יכלו להוסי*
פרטי בד* הקשר.
 1.5אחד/אחת מהחברי/ות מתבקש/ת להתנדב להציג את עבודות המחקר שלו/ה בפגישה הבאה.
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 .2דיו והחלטות לגבי פעילות הסקציה
2.1
•

2.2

כמות המפגשי בשנה
יהודית שובל הציעה לקיי  3מפגשי בשנה :מפגש אחד בסמסטר א' ,מפגש שני בכנס ,ומפגש
שלישי בסמסטר ב'.

מבנה התפקידי

החלטות
• מבנה תפקידי בסקציה מורכב מיו"ר ,סג יו"ר )כמועמד ליו"ר הבא ושיוכל להחלי* את היו"ר
כאשר הוא נעדר לתקופה ממושכת( ומרכזת הסקציה )האחראית על כתיבת פרוטוקולי של
הישיבות ,הודעות שוטפות ,הזמנת מקו וכיבוד לישיבות ,ריכוז ועדכו ד* הסקציה באתר
האגודה(.
• גיורא קפל ימשי #לכה כיו"ר הסקציה ,כדי שהפעילות הרציפה של השנה האחרונה תימש.#
• ליאת תמשי #כרכזת הסקציה.
• המעוניי להיות סג יו"ר הסקציה ייצור קשר ע גיורא.

2.3

אתר האגודה החדש

החלטות
• החלפת דעות פנימיות בסקציה תוכל להיעשות דר #האתר החדש המתגבש של האגודה
הסוציולוגית הישראלית ,במקביל למפגשי הסקציה.
• החברי מתבקשי להעביר לליאת הודעות ו/או חומרי על ספרי ,מאמרי ,כתבי עת,
סילבוסי ,סרטי ,מלגות ,קרנות מחקר ,כנסי וימי עיו  ,קול קורא למאמרי וקישורי נוספי
רלוונטיי לסקציה.
• ליאת תרכז את החומרי ותעדכ בד* הסקציה באתר האגודה החדש.

2.4
•

ארגו מושבי לכנס האגודה 2008
הוצע להכי מראש נושאי ממוקדי למושבי ולא רק מושב פתוח לסוציולוגיה של הבריאות.

החלטות
• הסקציה תהייה מעורבת בארגו מושבי ג לכנס האגודה הבא.

2.5

תוכנית להמש %פעילות הסקציה

א .מיפוי מחקרי
•

גיורא הציע לבחו באילו נושאי בתחו הבריאות יש פעילות מחקרית ובאילו אי כלל עיסוק.

ב .חיזוק תיאורטי
•

גיורא הציע לחזק את הצד התיאורטי של המחקר במפגשי הבאי של הסקציה.

ג .כתיבת מאמרי בכתבי עת
•
•

יעקב בכנר הציע לדו באפשרות לפרסומי בנושא בריאות בסוציולוגיה ישראלית.
נדב דוידובי הציע לבקש להוציא מהדורה של כתב העת המוקדשת לנושא בריאות.
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ד .פעילות כלפי חו'! יו עיו בסוציולוגיה של הבריאות
•

גיורא המלי ליזו ג פעילות כלפי חו בסקציה ,כלומר תכנו ימי עיו לנושאי ספציפיי תו#
יצירת מסגרת מולטידיסיפלינרית והזמנת מרצי מתחומי הקשורי לנושאי חברתיי.

החלטות
• להמשי #בארגו חצי יו העיו של הסקציה.

 2.5הצגת רשת הדוקטורנטי
•

יעל לבנו  ,מרכזת רשת הדוקטורנטי החדשה שנפתחה ,נכנסה לפגישה למספר דקות  ,הציגה את
רשת הדוקטורנטי והשאירה ד* להרשמה ג לרשת זו.

 2.6מועד ומקו לישיבות הבאות של חברי הסקציה
מועד
•
מקו
• ייקבע מקו לישיבה הבאה.
• הוצע להיפגש במכללת נתניה.

ייקבע מועד קרוב לישיבה הבאה בסמסטר ב'.

 .3נושאי נוספי לדיו בישיבה הבאה:
 3.1יו העיו בסוציולוגיה של הבריאות
•

תדווח ההתקדמות לגבי ההכנות ליו העיו .

 3.2הרחבת מספר המשתתפי בסקציה
•

נדו בדרכי נוספות להגדיל את מספר המשתתפי.

•

נחליט א לפרס את ד* הקשר באינטרנט והא לפרס ג טלפוני בד* הקשר.

 3.3יעדי הסקציה
•

נמשי #לדו ביעדי נוספי לסקציה.

 3.4מקו וקידו מעורבות של סוציולוגיות וסוציולוגי של הבריאות
•
•
•

נדו בדרכי שבה נית לקד את מעורבות הסוציולוגיות/י של הבריאות במסגרת הדיו
הציבורי וקביעת מדיניות חברתית בהקשר של נושאיבריאות .לדו בשאלה הא יש לפעול –
כסקציה במסגרת אס"י – לקידו המעורבות בענייני אלה.
נדו 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.
נדו בדרכי לקידו נושאי בריאות כמו הזמנת התקשורת לכנסי/ימי עיו וכתיבת ניירות עמדה.

 3.5מיפוי העשייה המחקרית בתחו
•
•

נדו בדרכי בה נית למפות את המחקרי הסוציולוגי בבריאות ברמת מיקרו ומקרו.
נדו בדרכי בה נית לקד מחקרי ברמת מקרו.

 3.6תהלי %הסמכת סוציולוגי של הסוציולוגיה של הבריאות
•

גיורא יספר על תהלי #ההסמכה שלו באחת הישיבות הבאות.

* רשמה :צביה בלומשטיי
** ליאת נכחה למספר דקות והתנצלה מראש על כ ,#כיוו שעסקה בארגו כנס האגודה.
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