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   סביבות מקדמות בריאות ובנות קיימאקורס: 
 16:00-20:00י רביע, יום 'א, סמסטר גשנה"ל תשפ"

 286.4177מס' קורס: 
 שעת קבלה: לפי תיאום מראש

  

 קיימא-מקדמות בריאות ובנותסביבות  :סילבוס

 ד"ר מיקה מורן

ים לנהל אורח חיים בריא ות/נשים וקהילות יכול/מזהמים, הן אלו שבהן אנטולות  מלבד היותן סביבות בריאות
תחום בבריאות הציבור אשר עוסק -צמח כתתהנושא של סביבות מקדמות בריאות בעשורים האחרונים, . ופעיל

בריאות, כגון: הון חברתי, סביבות מזון בריא, נגישות לשירותי בגורמים חברתיים וסביבתיים תומכים מגוון ב
רמות גבוהות של צפיפות מגורים, ( המתבטאת בwalkabilityת )ּוהליכתיו ביטחון אישי, ,בדרכיםבריאות, בטיחות 

של  והכרות ראשונית עם התחוםספק לסטודנטיות/ים מבוא קורס יה שימושי קרקע. ועירובקישוריות רחובות 
; לבריאות הציבור תכנון עירוניתיאוריות ומודלים המקשרים בין יוצגו תחומית. -רבמנקודת מבט  בריאות עירונית

 גישות ותיערך סקירה של יצירה ובתחזוקה של ערים בריאות;סקירה מקיפה של אתגרים והזדמנויות ב תיערך
 מחקריות בתחום.  

 מבנה הקורס

סביבות מקדמות ומושגי יסוד ב החלק הראשון של הקורס מספק מבוא .מבוא לסביבות מקדמות בריאות. Iחלק 
לאורך ההיסטוריה  בריאות הציבורברעיונות ופרקטיקות בתכנון עירוני ו התפתחות ה שלסקיר. תינתן בריאות

 . המודרנית, תוך התייחסות לגישות של בריאות הציבור הישן והחדש

ם ייחשפו ות/ייסטודנטה .קיימא לבין תוצאי בריאות שונים-ובנות מקדמות בריאותהקשר בין סביבות . II חלק
 בריאות ימגוון רחב של תוצא לבין מדיניות תכנון עירוני ביןלגוף גדול של מחקרים מבוססי ראיות המקשרים 

-בקשר סביבה מתווךדגש מיוחד יינתן להתנהגויות בריאות כגורם . בהקשרים שונים גופנית, נפשית וחברתית
לבסוף, ייערך דיון ביקורתי על ערים בריאות ותכנון עירוני בריא מנקודת מבט של צדק חברתי ושוויון התנהגות. 
   בבריאות.

 ריאות בסביבות מקדמותב חלק זה מתמקד. קיימא-ובנות מקדמות בריאותהערכה של סביבות מדידה ו. III חלק
משתפות כמו על ידי סקירת כלים ושיטות, החל ממחקר פוזיטיביסטי קונבנציונלי ועד לגישות  כתחום מחקר

 מבוסס קהילה.  פעולה-מחקר

השיעורים האחרונים יוקדשו לסיכום אינטגרטיבי של החומר הנלמד  .ים/סטודנטיות : סיכום ומצגותIVחלק 
 ם.ות/ייסטודנטבאמצעות מצגות ודיונים של ה

 מטרות הקורס

מנקודת מבט  סביבות מקדמות בריאות ובנות קיימא הכרות ראשונית עם התחום שללסטודנטים  יספקקורס זה 
גורמים ( 2; )בסביבות מקדמות בריאות( מושגי יסוד 1: ), הסטודנטים ייחשפו להקורס במהלךתחומית. -בין

כתחום  סביבות מקדמות בריאות( 3; )בבריאות סביבתיים וחברתיים הקשורים לתוצאי בריאות שונים ולשוויון
 מחקר בצמיחה )תיאוריות, שיטות וכלי מחקר(. 
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 דרישות, מטלות וציונים

 במהלך הקורס פעילה בדיונים. השתתפותו לפחות( מהשיעורים 80%)וכחות מלאה חובה הקורס דורש נ
מהציון( בנושא  25%( ויעבירו מצגות )מהציון 25%) תרגילים אישיים וקבוצתיים ישתתפו במגוון הסטודנטיות/ים
  מהציון. 50%ם. מבחן גמר יהווה ן/רלוונטי לבחירת

. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרותבזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים.  בשיעורים הנערכים
 .במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה

 םלוח שיעורי

 שבוע נושא

 לסביבות מקדמות בריאות: מבוא  Iחלק

 1 בראי בריאות הציבור הישן סביבות מקדמות בריאות

 חדשבראי בריאות הציבור הסביבות מקדמות בריאות 
 

2 

 על מגוון תוצאי בריאות שונים סביבות: השפעת IIחלק 

 3 אורח חיים בריא ופעיל סביבות מקדמות

רווחה נפשיתבריאות ו סביבות מקדמות  4 

רווחה חברתיתבריאות ו סביבות מקדמות  5 

 6 , צדק חברתי ושוויון בבריאותסביבות מקדמות בריאות

   בריאות עירוניתוהערכה של  מחקר: IIIחלק 

 7  סביבות מקדמות בריאותאתגרים והזדמנויות במחקר להערכת 

 8 בגישה פוזיטיביסטית/כמותית מחקר על סביבות מקדמות בריאות

 9 בגישה פרשנית/איכותניתמחקר על סביבות מקדמות בריאות 

כמותית ואיכותנית –בגישה מעורבת  מחקר על סביבות מקדמות בריאות  10 

 סטודנטיות/ים: סיכום ומצגות IVחלק 

 11   סיכום ומצגות סטודנטיות/ים

 12 ים/סטודנטיותסיכום ומצגות 

 13 ים/סטודנטיותסיכום ומצגות 

 

 ספרות

  בריאות עירונית בראי בריאות הציבור הישן :1שבוע 
1. Frank, L., Engelke, P., Engelke, S. F. P., & Schmid, T. (2003). Health and community design: 

The impact of the built environment on physical activity. Island Press. Chapter 2: Public Health 

and Urban Form in America: Historical Precedents. 
 החדשבריאות עירונית בראי בריאות הציבור  :2שבוע 

 .בריאות סביבות מקדמות - 9פרק . הוצאת דיונוןקידום בריאות מתאוריה למעשה, (. 2016)אפל, דאוד, לוין. -בראון .2
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 ואורח חיים בריא ופעיל עירוניתבריאות : 3שבוע 
יומית. המרכז -(. תכנון לאורח חיים פעיל: אלמנטים סביבתיים המעודדים פעליות גופנת יום2013מורן, מ., פלאוט, פ. ) .3

  https://curs.net.technion.ac.il/files/2013/06/ALbD_Moran_Plaut_2013.pdfלחקר העיר והאזור, הטכניון. 

4. SALURBAL (2017). Sustainable Transport and Urban Health: Lessons from Latin American Cities. 

Policy Brief 1. Nov 2017. https://drexel.edu/~/media/Files/lac/Briefs/policy-

briefs/Transport_English.ashx?la=en  

 נפשיתורווחה  ובריאות עירוניתבריאות : 4שבוע 
5. Frumkin, H., Frank, L., & Jackson, R. J. (2004). Urban sprawl and public health: Designing, planning, 

and building for healthy communities. Island Press. Chapter 8 – Mental Health. 

 ורווחה חברתית ובריאות עירוניתבריאות : 5שבוע 
6. Frumkin, H., Frank, L., & Jackson, R. J. (2004). Urban sprawl and public health: Designing, planning, 

and building for healthy communities. Island Press. Chapter 9 – Social Capital, Sprawl and Health. 

 צדק חברתי ושוויון בבריאות, עירוניתבריאות  :6שבוע 

דו"ח  תחבורה אקטיבית: תשתיות סביבתיות לפעילות גופנית )אופניים והליכה(.(. 2006מישורי, ד. ומורן, מ. ) .7
( 53-61.)עמוד 2006אי הצדק הסביבתי לשנת 

dfzedek.p-E-https://www.makorrishon.co.il/nrg/images/yarok/svivati  
8. SALURBAL & PAHO. (2019). Health in all Urban Policies: Lessons from Latin American Cities. 

Policy Brief 4. Oct 2019. https://drexel.edu/~/media/Files/lac/Briefs/policy-

briefs/LAC_HealthInPolicies_Eng.ashx?la=en  
 

 אתגרים והזדמנויות במחקר על בריאות עירונית: 7שבוע 
9. Roux, A. V. D. (2007). Neighborhoods and health: where are we and were do we go from here?. Revue 

d'epidemiologie et de sante publique, 55(1), 13-21. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1906739/pdf/nihms21367.pdf  

 כמותית/בגישה פוזיטיביסטית עירוניתבריאות הערכת  :8שבוע 
10. SALURBAL. (2018). Data in the SALURBAL project. Data Brief 1. Nov 2018. 

https://drexel.edu/~/media/Files/lac/Data/Data%20Brief_ENG_FINAL_web.ashx?la=en  
11. Quistberg, D. A., Diez Roux, A. V., Bilal, U., Moore, K., Ortigoza, A., Rodriguez, D. A., ... & Miranda, 

J. J. (2019). Building a data platform for cross-country urban health studies: the SALURBAL 

study. Journal of Urban Health, 96(2), 311-337. 
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12. Cain, K. L., Salmon, J., Conway, T. L., Cerin, E., Hinckson, E., Mitáš, J., ... & Sallis, J. F. (2021). 

International Physical Activity and Built Environment Study of adolescents: IPEN Adolescent design, 

protocol and measures. BMJ open, 11(1) 

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/1/e046636.full.pdf  

 איכותנית/יתרשנבגישה פ עירוניתבריאות : הערכת 9שבוע 
13. Moran, M., Baron-Epel, O., & Assi, N. (2010). Causes of road accidents as perceived by Arabs in Israel: 

A qualitative study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 13(6), 377-387. 
 

 כמותית ואיכותנית -מעורבת בגישה  עירוניתבריאות : הערכת 10שבוע 
14. King, A. C., Winter, S. J., Sheats, J. L., Rosas, L. G., Buman, M. P., Salvo, D., ... & Broderick, B. 

(2016). Leveraging citizen science and information technology for population physical activity 

promotion. Translational Journal of the American College of Sports Medicine, 1(4), 30. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4978140/pdf/nihms768544.pdf  

https://curs.net.technion.ac.il/files/2013/06/ALbD_Moran_Plaut_2013.pdf
https://drexel.edu/~/media/Files/lac/Briefs/policy-briefs/Transport_English.ashx?la=en
https://drexel.edu/~/media/Files/lac/Briefs/policy-briefs/Transport_English.ashx?la=en
https://www.makorrishon.co.il/nrg/images/yarok/svivati-E-zedek.pdf
https://drexel.edu/~/media/Files/lac/Briefs/policy-briefs/LAC_HealthInPolicies_Eng.ashx?la=en
https://drexel.edu/~/media/Files/lac/Briefs/policy-briefs/LAC_HealthInPolicies_Eng.ashx?la=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1906739/pdf/nihms21367.pdf
https://drexel.edu/~/media/Files/lac/Data/Data%20Brief_ENG_FINAL_web.ashx?la=en
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 סטודנט/ית יקר/ה

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות אנא  
 פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למיה:

 דוא"ל :  LDA@univ.haifa.ac.il   טל:04-8249265

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 דוא"ל :   mhait@univ.haifa.ac.il   טל:04-8249022

בשעות הקבלה או במייל  אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי
 .בסמוך לתחילת הקורס
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