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מדיניות תזונתית
מטרות הלימודים :הקניית ידע והבנה של נושאי התזונה העכשוויים לאור המציאות המשתנה בעולם בעיקר בהקשר של תזונה
חברה ומדיניות חקיקה המקדמת או מעקבת מדיניות תזונתית לאומית ובינלאומית ואת מי היא משרתת.
לתת כלים לקריאה חוקרת בתחומי התזונה השונים הרלוונטיים לתחום המדיניות התזונתית.
מבנה הקורס :הרצאה של שעתיים פעם בשבוע,
דרישות הקורס:
א .עבודות :עבודת סיכום של הקורס בת  10עמודים
ב .תרגילים :הצגה בכיתה של העבודה
מרכיבי הציון בקורס:
 60%עבודה
 30%הצגה בכיתה
 10%השתתפות פעילה בכיתה

נושאים לעבודות
 .1מי השתיה בישראל
 .2קיימות ותזונה
 .3מלח בעד ונגד מדיניות מלח בישראל
 .4מדיניות אלכוהול
 .5חומצה פולית האם רצוי להעשיר את המזון בעד ונגד
 .6עידוד להנקה בעד ונגד
 .7השפעת דיאוקסין על הבריאות
 .8ביטחון תזונתי
 .9שווק מזון דרך ילדים
 .10תזונה וגנטיקה
 .11בטיחות מזון  /מלמין ואחרים
 .12האידיאולוגיה שמאחור המזון המהיר
 .13מזון אורגני
 .14מזון מהונדס גנטית
 .15תוכניות בבתי ספר
 .16מדינות הטיפול בהשמנת ילדים
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תוכנית הקורס:
שעור
מס'

נושא ההרצאה

.1

פוליטיקה ומדיניות תזונתית כיצד נוצרה
התפיסה התזונתית העכשווית

.2

המשך

.3

מדיניות תזונתית וחברתית

.4

מלח לא רק שאלה של טעם
יחוס סגולות מרפא והצהרות בריאות

.5
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למזון – CODEX

.6

מזון אורגני – ופונקציונלי

.7

פוליטיקה של הנקה King Corn

.8

מצבי קיצון בתזונת ילדים עוני ועושר
והשלכות תזונתיות

.9

בטחון תזונתי ועוני תזונתי

.10

קיימות תזונתית  ,ותוספי מזון -food inc

.11

שווק מזון בקרב ילדי בתי הספר ובכלל ,
מיסוי לעומת סל מזון

.12

הצגת עבודות

הר הכרמל ,חיפה 31905 Mount Carmel, Haifa | 31905
דוא"ל E-mail: werner@research.haifa.ac.il :

טל' Phone: 972-4-824-9950 :

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לבריאות הציבור
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Public Health
الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة
المدرسة للصحة العامة

:ספרות
: מטלות קריאה
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