"מובילים לשוויון בבריאות לצפון" (מחזור ב')
גליל מערבי
תכנית המפגשים
הזכות לבריאות הנה זכות אדם בסיסית ויחד עם זאת מגוון רחב של מדדים מצביעים על פערים
ניכרים בין מצב הבריאות בצפון לזה במרכז והמחיר שמשלמים על כך תושבי הגליל מוכר לכל אחד
ואחת המתגוררים בו .הסיבות לכך מרובות וחלקן גם מושפעות מהיקף שירותי הבריאות ואיכותם,
מידת הנגישות אליהם ועוד.
בשנים האחרונות מכירים במשרד הבריאות בצורך בצמצום הפערים ואף פועלים לקידום הנושא ,זאת
בעקבות מאמצים המופעלים גם מצד ארגונים חברתיים ופעילים מקומיים .היות שהדרך להשגת
שוויון בבריאות הינה ארוכה ותלויה בהחלטות ממשלה הנוגעות לחלוקת המשאבים במדינה ,נדרשת
מחויבות ומעורבות של גורמי מקצוע מתחומי הבריאות ,יחד עם הרשויות המקומיות ,תושבי הגליל
וארגונים חברתיים לשם השפעה על מקבלי ההחלטות ולהאצת התהליך.
מטרת התוכנית :אנו מבקשים לגבש קבוצה מקצועית ורב-תחומית המחויבת להוביל לשינוי באופן
מעשי .מטרות התכנית הינן יצירת תהליך למידה משותף של סוגיית הפערים בבריאות בין הצפון
למרכז ,בניית רשת אזורית של בעלי השפעה ,ויישום פתרונות לשינוי פני הבריאות בצפון.
קהל היעד :אנשי רפואה וסיעוד ,עובדי רשויות מקומיות ,אנשי תקשורת ואקדמיה ,אמנים ויזמים,
פעילים חברתיים ,אנשים מהמגזר העסקי ואזרחים פרטיים.
מבנה התכנית :התכנית כוללת תשעה מפגשים בני  3שעות ,שיתקיימו בימי חמישי אחר הצהריים
אחת לשלושה שבועות לערך.
מקום המפגשים :המכללה האקדמית גליל מערבי ,חדר  114בבניין לימודי הסביבה (בקומה .)2
*הבניין העגול ,הראשון מימין בכניסה למכללה .ניתן לחנות לפני הכניסה למכללה.
**מפגשי הפאנל ייערכו באודיטוריום באותה הקומה.
תאריכי המפגשים01009 ;0/008 ;4000/ ;49006 ;22000 ;04000 ;03001 ;20003 ;006003 :
שעות המפגשים 40:30 :התכנסות;  46:00מתחילים;  49:00מסיימים.
ארוחה קלה תוגש בזמן ההפסקה (על-פי רוב בין .)48:00-4/:30
ציפיות מהמשתתפים :השתתפות בכל המפגשים ומחויבות לעשייה בתחום סגירת פערים בבריאות.
הנחיה :ד"ר מוחמד ח'טיב – מומחה בתחום בריאות הציבור וקידום הבריאות ,מילא מגוון רחב של
תפקידים בכירים במגזר הציבורי ובמגזר השלישי .מרצה במכללה האקדמית צפת.
לב ארן – רכז תחום שוויון בבריאות ,שתיל חיפה.
מנהלת התכנית :מרגנית אופיר גוטלר – רכזת בניית יכולות-צפון ,שתיל .
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סדר המפגשים
מפגש ראשון (:)0600302041
בריאות ורפואה בגליל :בעיות ,אתגרים ופתרונות


היכרות עם משתתפי התכנית.



מרצה אורח :פרופסור שאול שאשא – פרופסור לרפואה ,תושב הגליל ,כיהן כמנהל בית
החולים לגליל המערבי-נהריה בשנים  .2006-498/מאז פרישתו לגמלאות הוא ממשיך
בפעילותו למען המחקר הרפואי בגליל ויוזם כנסים מקצועיים בנושא .בשנת  2044הוענק לו
אות שר הבריאות על מפעל חיים במקצועות הבריאות.

מפגש שני (:)2000302041
בריאות ,זכויות אדם וצדק חברתי


מרצה אורחת :ד"ר כרמל שלו – משפטנית ומומחית לביו-אתיקה ,הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת חיפה .תושבת הגליל.



מיפוי סוגיות בולטות בתחום הבריאות בגליל המערבי ,כהכנה לבחירת פרויקטים שיקודמו
במסגרת קבוצות פעולה.

מפגש שלישי (:)0300102041
בריאות בחברה הערבית – תמונת מצב


מרצה אורח :מר אחמד שיח מוחמד – מומחה בבריאות הציבור ומנהל בנק המידע ,אגודת
הגליל -האגודה הערבית למחקר ושירותי בריאות.



מרצה :ד"ר מוחמד ח'טיב – מומחה בתחום בריאות הציבור וקידום הבריאות.



הרצאה של עמית מומחה מבין משתתפי התכנית (רעיונות וכיוונים לקידום הבריאות בגליל);
מיפוי סוגיות בולטות בתחום הבריאות בגליל המערבי ,כהכנה לבחירת פרויקטים שיקודמו
במסגרת קבוצות פעולה.

מפגש רביעי (:)0400002041
הגליל המערבי בשינוי :מה נעשה כיום לשינוי פני הדברים


פאנל מומחים בהשתתפות :פאנל מומחים בהשתתפות ד"ר חגי קדם – מנהל אגף תכנון
מדיניות במשרד הבריאות וד"ר מסעד ברהום – מנכ"ל המרכז הרפואי לגליל.
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הרצאה של עמית מומחה מבין משתתפי התכנית (רעיונות וכיוונים לקידום הבריאות בגליל);
מיפוי סוגיות בולטות בתחום הבריאות בגליל המערבי ,כהכנה לבחירת פרויקטים שיקודמו
במסגרת קבוצות פעולה.

מפגש חמישי (:)2200002041
מזיהוי צרכים להובלת שינוי :תיאורית השיני החברתי


מה בין ועדת גרמן ובין פערי הבריאות?
מרצה :רמי אדוט ,רכז הזכות לבריאות ,האגודה לזכויות האזרח.



תיאוריית השינוי החברתי וניתוח ומיפוי של המודלים הנבחרים  -בהנחיית לב ובליווי של
מנחי קבוצות הפעולה.

מפגש שישי (:)4900602041
מזיהוי צרכים להובלת שינוי :אסטרטגיות פעולה – לובי


סדנה מקצועית בנושא עבודת לובי בהשתתפות עו"ד דבי גילד-חיו מקדמת מדיניות
וחקיקה באגודה לזכויות האזרח.



עבודה בקבוצות על תכניות הפעולה.

מפגש שביעי (:)4000/02041
שינוי באמצעות הובלת תהליכים אזוריים


פאנל מומחים בהשתתפות:
משה דוידוביץ' – מנכ"ל המועצה האזורית מטה אשר ,רונית עובדיה – מנכ"לית אשכול
בקעת בית הכרם וג'מאל פטום – מנכ"ל המועצה המקומית נחף.
מנחה :דרור איתן – יועץ ארגוני ,שתיל.



המשך סדנה על אסטרטגיות פעולה.

מפגש שמיני (:)0/00802041
סוגיות בריאות נבחרות בחברה הערבית :בין תורשה ובין אורח חיים


הרצאת אורח :ד"ר עאדל שלאעטה – מנהל המכון הגנטי במרכז הרפואי זיו בצפת
ומר בכר עואודה – מנכ"ל אגודת הגליל  -האגודה הערבית למחקר ושירותי בריאות.
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עבודה בקבוצות על תכנית העבודה.

מפגש תשיעי (:)010090201
מפגש סיום


הצגת הפרויקטים בפני פאנל של אנשי מקצוע.

o

מבנה התכנית גמיש  -בהתאם לצרכים שיעלו מהמשתתפים ,יוזמנו מומחי תוכן רלוונטיים.

o

ייתכנו שינויים הנוגעים להשתתפותם של מרצים אורחים בתכנית.

o

מועדי התכנית הותאמו ללוח החופשות של המכללה האקדמית גליל מערבי ולאילוצים טכניים נוספים.

o

יולי  -חג הרמדאן ,ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים של המפגשים.

חומרי רקע למפגשים
למידע על הארגונים השותפים לתכנית (לחצו על הלינק) :שתיל; המכללה האקדמית גליל מערבי;
מכון אלכא למנהיגות וממשל – ג'וינט ישראל; האגודה לזכויות האזרח; אגודת הגליל – האגודה
הערבית למחקר ושירותי בריאות; המטה הציבורי לשוויון בבריאות
מידע על אי שוויון בבריאות:
 .4אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו  :2043דו"ח מקיף של משרד הבריאות;
 46 .2הרצאות מצולמות מהקורס "העם דרוש צדק בבריאות? על בריאות ,שוויון וצדק חברתי":
רופאים לזכויות אדם .לחומרי הקריאה והמצגות מהקורס -כאן
" .3לצמצם היום את פערי המחר" :דו"ח של ארגוני החברה האזרחית בנושא;
 .1השוואה בין מחוזות של מספר רופאים ,אחיות לנפש :משרד הבריאות;
" .0לתקן את רשת הביטחון החברתית בבריאות" :דוח של המטה הציבורי לשוויון בבריאות.
*חומרים נוספים יועלו ויישלחו למשתתפים באמצעות שיתוף קבצים בענן.

לפרטים נוספים ,שאלות ובקשות:
שירה קורונה – רכזת התכנית
shirak@shatil.nif.org.il
לב ארן – רכז תחום שוויון בבריאות ,שתיל חיפה 002-031090/
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