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 תזונה בריאות והתנהגות בתכנית בחירהקורס 

 כלים דיגיטליים בהתערבויות התנהגותיותשילוב שם הקורס: 

Integrating Digital Tools in Behavioral Interventions 

 01.ב.286.4113מס' קורס: 

 : מטרות הקורס

חדשנות דיגיטלית משנה דרמטית את עולם הרפואה ובריאות הנפש בימינו. קורס זה יבחן כיצד משפיעה טכנולוגיה 

על רפואה התנהגותית: כיצד כלים דוגמת וואטסאפ, אימיילים, אפליקציות ועוד יכולים להעשיר את ההתערבויות 

ל, תוך שמירה על ערכים מרכזיים כמו מקצועיות, המוצעות? אלו טכנולוגיות יכולות להחליף אלמנטים באבחון ובטיפו

אתיקה, אמפתיה ותיקוף מחקרי? נעסוק גם בהתמכרות למסכים, משחקי מחשב ורשתות חברתיות, ובמחירים אשר 

טכנולוגיה עשויה להציב לחוויה האנושית ולקשר ביניאישי. במהלך הקורס הסטודנטים יבחרו נושא עליו יגישו 

 ה עיונית בזוגות.פרזנטציות ולבסוף עבוד

 :בסוף הקורס הסטודנטים יוכלו

  לזהות טכנולוגיות המתאימות לשילוב בהתערבויות התנהגותיות 

  להבין את המסלול המחקרי לבניית המלצות לאבחון ולטיפול דיגיטליים כמו גם התמיכה המחקרית לשימוש

 בכלים הטכנולוגיים. 

  המוצעות לשם אבחון או התערבות בתחום מומחיותם.טכנולוגיות חדשות ביקורתית של הערכה לבצע 

  .לתכנן הטמעה של כלי דיגיטלי בעבודתם בשטח 

 

 מבנה הקורס:

 שעות שבועיות. 2קורס סמסטריאלי, 

 .ופרזנטציות של הסטודנטים דיון פתוח, הקורס מורכב מהרצאות פרונטאליות

 דרישות הקורס:

 .מהמפגשים 80%-נוכחות חובה ב .1

 (. 20%בסמסטר ) 1 -בכיתה הצגהלמטלות קבוצתיות  .2

מי שמעוניין שתחשב לו כעבודת סמינריון יתבקש מהציון(. העבודה תתבצע בזוגות.  %80עבודת גמר )  .3

 . להצהיר על כך מראש ולהגיש את העבודה לבדו
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הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה במידה והשיעור יועבר באמצעות תוכנת זום,  .4

עדרות. במקרים פרטניים של יתמונות הגלריה לא יוקלטו. אי פתיחת מצלמה תחשב כה –יוקלט שהשיעור 

 קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה.  

 

 )ייתכנו שינויים בסדר ההרצאות( תכנית הקורס

 לפני השיעור  קריאה נושא תאריך מס'

  הקדמה 24/2/22 1
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 , ה/יקר ית/סטודנט

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 למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

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

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דואל

מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה או אם יש ברשותך מכתב התאמות 

 במייל בסמוך לתחילת הקורס.

 

 

If you have a disability that may affect your studies and for which you may require 

accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the 

Dean of Students office 

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265   

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please meet with 

me to discuss the provisions of those accommodations as early in the semester as possible. 
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