
 

 

 286.4829ס' קורס: מ                                ברק-רוני אלרן  ר"ד: מרצה

 בתשפ, ב'תוכנית מ"א, סמסטר , בחירהקורס  roniebarak@gmail.com: ל"דוא

  בתיאום מראששעת קבלה: 

  

 _______עוזרת הוראה: 

 

 הציבורהשמנה כסוגיה בבריאות 

 מטרות הקורס

הכלל עולמית של מגפת ההשמנה. נסקור את האפידמיולוגיה הספרות העדכנית בתחום של השמנה. הכרות עם ערוך 

נשאל את עצמנו האם  להשמנה. יעילות מניעה/האם קיימות שיטות טיפול לבדוקננסה  ה זו.מגפלהגורמים נבין את 

 השמנה היא כן או לא מחלה.

 מבנה הקורס

 . ולימוד עצמישל המרצה סדנא המשלבת הרצאות פרונטאליות  שלהקורס יועבר במתכונת 

 

 חובות הקורס

 תלמיד אשר לא ישתתף בכל השעורים בקורס לא יוכל לקבל ציון  נוכחות חובה

 במידה והשעורים יתקיימו בזום:

  .במשך כל השיעור מצלמה פתוחהחובה על הסטודנטים להיות עם  .1
 תחשב או סגירת מצלמה למשך חלק מהשיעור מצלמהאי פתיחת  .2

 .כהיעדרות
 

 במידה והשעורים יתקיימו באופן פרונטלי:

( דקות 5-יותר מ)או הגעה באיחור משמעותי , יציאה מוקדם משיעור

 .נחשבים כחיסור
 



 

 

השתתפות פעילה 

 בשעור

מענה על שאלות של המרצה בזמן השיעור והצגת  -פעילה בשיעור השתתפות  10%

  מהציון(. 10%) -שאלות על החומר הנלמד 

 

 בסיום כל שעור תינתן מטלה.  20% מטלות בית

 וחלק מהמטלות ינתנו באמצעות שאלות פתוחות וחלק מהמטלות יינתנ

)רשימה מצורפת בהמשך( ולאחר מכן  יש לצפות בסרט -באמצעות יומן צפיה 

מה הם הדברים המרכזיים אותם  –מילים המהוות יומן צפיה  500רשום עד ל

 . למדת מהסרט בנושא של פסיכופתולוגיה

נבחרים עמודים יקאי( על כל מה שנלמד בכיתה ועל מסכם )אמר יתקיים מבחן 70% מסכם מבחן

" )בהוצאת האוניברסיטה פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים"מהספר 

 הפתוחה(. רשימה מדויקת של העמודים תימסר במהלך הקורס. 

 

 סמינריון

 לא ניתן לבצע סמינריון בקורס זה

 תוכן הקורס

 *יתכנו שינויים בסדר והרכב השיעורים על פי צרכי הכיתה.

 

 –להלן רשימת הנושאים אשר ילמדו בקורס 
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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 

 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דואל: למידה

           לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות
 04-0228249טל:  mhait@univ.haifa.ac.il דואל: ליה"ל

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