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 מדיניות בריאות וסביבה

 

ושטחים   לטבע בריאות הציבור מושפעת מאיכות הסביבה כולל איכות האוויר, המים, הקרקע, נגישות

בתחום בריאות וסביבה היא פעילות של הממשלה  פתוחים בעיר, שינוי אקלים ועוד. מדיניות ציבורית 

סוגיות מרכזיות במדיניות בריאות סביבה  בקורס נכיר לשיפור איכות הסביבה ובריאות הציבור. 

 בעולם ובישראל. 

 

 מטרות הקורס:  

שחקנים  ה  הכרות עם  .התחום וסוגיות מרכזיות: התפתחות  מדיניות בריאות וסביבההכרות עם   •

בתחום,  המרכזיים   המדיניות  בין    וניתוחבזירת  באיזון  שונים  אתגרים  ואינטרסים  שיקולים 

 בבריאות, סביבה, כלכלה ופיתוח. 

 הכרות עם כלי מדיניות ציבורית בכלל, ומדיניות סביבתית בפרט.  •

 ה לצורך קבלת החלטות מדיניות.הקניית בסיס להבנה וניתוח של סוגיות בבריאות וסביב  •

 התנסות מעשית בכלי מדיניות נבחר: תסקיר השפעה על הבריאות.  •

 

 הקורס מתאים לסטודנטים מכל המגמות בביה"ס לבריאות הציבור ופתוח לסטודנטים מחוץ לביה"ס.  

 

 

 מבנה הקורס: 

 שעות שבועיות. 2קורס סמסטריאלי, 

 פרונטאליות, עבודה בקבוצות, והצגות סטודנטים. הקורס מורכב מהרצאות 

 
 דרישות הקורס: 

הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים בזום.   .מהשיעורים 80%וכחות מלאה במינימום נ
 תמונות הגלריה לא יוקלטו.  -במקרה שהשיעור יוקלט 

 מהציון(   30%מצגת )
 מהציון(  70%) מבחן

 
 

mailto:mnegev@univ.haifa.ac.il


 

 

 תכנית הקורס
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 למדיניות בריאות וסביבהמבוא  .1
 קריאה מתוך: 

בישראל   וסביבה  בריאות  הבריאות.  ומשרד  וסביבה  לבריאות  .  2017הקרן 
 קישור 

 שילוב שיקולי בריאות וסביבה בקבלת החלטות    .2
 קריאה: 

אקולוגיה  מדיניות בריאות וסביבה: אתגרים בין משרדיים ברמת הממשל. 
   קישור (. 2)6, 2016  וסביבה

 הקשר בין טבע ובריאות סיור בכרמל:  .3
בריאות. בתוך: מערכות אקולוגיות ורווחת   –קריאה: התרומה לרווחת האדם 

 קישור  . 97-95,  87-81, 27-9הערכה לאומית. המארג. עמודים  –האדם 
 זיהום אוויר .4

 אה: קרי
   חוק אוויר נקי. 1
    עשר שנים אחרי: האם חוק אוויר נקי מצליח לשמור על האוויר שלנו?. 2

 קישור (  3) 9 2018 אקולוגיה וסביבה
 כימיקלים במוצרי צריכה וחומרי הדברה .5

 קריאה: 
1 .six classes approach https://www.sixclasses.org/  
2.ScienceBlum, Tackling Toxics.    קישור 

 מדיניות הפחתת פליטות והערכות ברמה העולמית  : 1שינוי אקלים  .6
 קישור Lancet 2018; 392: 2479– 514 קריאה:

המחלקה תאורח  ההרצא ובנייה,  תכנון  ארצי  תחום  מנהל  הירש,  נועם   :
  לבריאות וסביבה, משרד הבריאות.

 : הרמה האזורית, הלאומית והעירונית בישראל2 שינוי אקלים .7
 קריאה: הערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה.  

 תרא
ומדיניות    עו"ד אמירה עראף, אגודת הגליל:    הרצאה אורחת: .8 צדק סביבתי 

 סביבתית 
 1תסקיר השפעה על הבריאות  .9

   קריאה: 
תסקירי השפעה על הסביבה, ומידע נוסף באתר    – . תקנות התכנון והבנייה  1

  קישור המשרד להגנת הסביבה 
על  .  2 השפעה  תסקיר  הציבור:  בריאות  על  ציבורית  מדיניות  של  ההשפעה 
. אקולוגיה וסביבה,  בריאות ככלי להטמעת שיקולי בריאות בקבלת החלטותה

   קישור . 2019
 2תסקירי השפעה על הבריאות  .10

 קריאה: דוגמאות של תסקירים, במודל 
 יצוץ אוכלוסין. פ .11

פרק   טל.  אלון   / מלאה"  "והארץ  בגרסה  2קריאה:  נמצא  המלא  הספר   .
 אלקטרונית באתר הספריה   

 סיכום  .12

http://ehf.org.il/he/EHF_publications
http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=514
https://www.hamaarag.org.il/sites/default/files/media/file/report/field_report_report_file/I-NEA_interim_report_5.2017.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/avir25.pdf
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=794
https://www.sixclasses.org/
http://science.sciencemag.org/content/351/6278/1117
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32594-7/fulltext
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/AdaptationKnowledgeCenter/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvPlanning/ImpactAssessment/Pages/default.aspx
http://www.magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=866

