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 שלום רב,

 
 

שוויון בבריאות -קול קורא להגשת מאמרים לפרסום בדוח "איהנדון: 
 , בנושא תחלואה בקורונה בראי פערים חברתיים2020וההתמודדות  עמו" לשנת 

 
ברצוננו להביא לידיעתכם קול קורא לפרסום מאמר/פרק בדוח השנתי של משרד הבריאות בנושא 

 שוויון בבריאות וההתמודדות עמו" בנושא תחלואה בקורונה. -"אי

רקע של האוכלוסייה על גווניה  מבט על התחלואה בנגיף הקורונה מגלה השפעה ניכרת של מאפייני
השונים, על רמת התחלואה, על הצלחות במניעה ועל יעילות הטיפול בה. אנו עדים לאינטראקציה 
בין מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים של תת קבוצות בישראל לבין 

תוצאה מהקורונה, התחלואה. אינטראקציה זו מובילה להבדלים בפגיעה פיזית, נפשית וכלכלית כ
בקבוצות שונות בחברה. חלק מהגורמים החברתיים )כגון גיל, רמת הכנסה ותעסוקה( בבואם 
באינטראקציה עם הנגיף מובילים לירידה בתחלואה וחלק מעצימים את ממדיה. ברור כי 

 האינטראקציה היא מורכבת ומעורבים בה גורמים שונים.

 

הסוגיה זו של יחסי גומלין בין התחלואה לבין  אנו מזמינים מאמרים קצרים שיתמודדו עם
מאפייני רקע של תת קבוצות בישראל. נשמח לפרסמם בדוח שנתי של משרד הבריאות, העוסק 

 שוויון והפערים בבריאות.-באי

 

 דוגמאות לנושאים:

  עיסוק בפערים בתחלואה/תמותה מקורונה או בבעיות בריאות הנלוות לה כשיקוף פערים
 ים ותרבותיים בישראלחברתיים, כלכלי

 פוליטיים והשפעתם על התחלואה-סטיגמטיזציה של יחידים וקבוצות, מתחים חברתיים 
  התאמת המידע והנחיות לציבור של ארגוני הבריאות לאוכלוסיות יעד, שיתוף הציבור או

 ארגוני מגזר השלישי בהתמודדות עם התחלואה
  אותה על קבוצות שונות, בעלי השפעה דיפרנציאלית של התחלואה והמדיניות המלווה

 מאפיינים חברתיים, כלכליים ותרבותיים שונים
 אתגרים של מתן שירות וטיפול באוכלוסיות שונות בתקופת הקורונה 

  הבדלים בנגישות ובזמינות שירותי רפואה לחולי קורונה 
ראוי לכלול במאמר המלצות להתמודדות יעילה עם הנגיף וקידום בריאות הציבור בהתחשב 

 בשונות החברתית המאפיינת את החברה הישראלית. 

 

 
 
 



 
 

 
 P.O.B 1176, Jerusalem 91010 

Shlomit.avni@moh.health.gov.il 
Tel: 972-2-5081015, Fax: 972-2-6474888 

 91010, ירושלים 1176ת"ד 

Shlomit.avni@moh.health.gov.il 
 02-6474888, פקס: 02-5081015טל:

 הנחיות לכתיבה:

יש להתאים את הכתיבה לאופי הדוח הפונה לציבור הרחב, בנוסף לעובדי מערכת  .1
 הבריאות. לדוגמא, קיימת עדיפות לתרשימים על לוחות וכד'.

איכותניים ניתן להביא פרקים שלא מבוססים על נתונים סטטיסטיים, אלא על ממצאים  .2
 או יכללו דיון בנושא מדיניות בתקופת הקורונה.

 יש להקדים מאמר בתקציר )עד חצי עמוד(.  .3
בחירת המאמרים תיערך על ידי הועדה שתורכב מעובדי מנהל תכנון אסטרטגי וכלכלי  .4

 הגוף המזמין את המאמרים.  –במשרד הבריאות 
 אין התחייבות לפרסם כל מאמר שיתקבל. .5
 עמודים )כולל לוחות, תרשימים וכד'(. 10לא יעלה על  אורך המאמר/הפרק .6
 .12על העבודה להיות מוגשת כקובץ וורד, גופן אריאל  .7

 

 

 15.1.2020הגשת המאמר עד 

 

 אופן הגשת המאמר:

 emma.averbuch@moh.gov.ilיש להעביר קובץ עם המאמר לכתובת מייל  .1
 ע נוסף ניתן לפנות למייל הנ''ללמיד .2
 יש לציין בגוף המאמר את שמות המחברים, תפקידם/שיכוך אקדמי ומקום עבודתם .3
 מייל/נייד של הכותב הראשי. –יש לציין פרטי קשר  .4
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