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 סילבוס קורס שינה ובריאות 

 : קורס זה נועד כדי להכיר את נושא השינה בהיבט הבריאותי והתפקודי. נכיר את היקף בעיות        תיאור כללי

 השינה והישנוניות בישראל ובעולם. נסקור את המחזורים השונים הקובעים את דפוסי              

 רכות שונות בגופינו.השינה שלנו והקשר שלהם עם מחזורים אחרים המווסתים את הפעילות של מע             

 העומדים מאחורי השינה והערנות ונכיר את  והסביבתיים הגנטיים, נלבן את המנגנונים הפיסיולוגיים             

 אורחות חיינו, עבודתנו ומצבי תחלואה  ההדדיות בין השפעותההשינה השכיחות. נתאר את  הפרעות             

           שונים והשינה.              

 יסודות מרכזיים בחקר השינה. נבהיר את המשמעות התפקודית של היעדר שינה והתערבויות  נציג             

 התנהגותיות, תרופתיות וטכנולוגיות כדי להתמודד אתו. נסיים בסקירה של צעדי מדיניות המוכוונים              

 הסביבה ובמערכת הבריאות.   בתי הספר, טיפול בישנוניות בתחום התעסוקה, ללמניעה ו            

 .6242275-050 .  נייד:eli.rosenberg@moh.health.gov.il. דוא"ל:  MD, MPH: ד"ר אלי רוזנברג מרצה

 ציבור ורפואה מונעת. הוא למד בריאות הסביבה והעובד בביה"ס אלי הוא רופא מומחה לבריאות ה             

 . השלים הכשרת MPHלבריאות הציבור של אוניברסיטת וושינגטון בסיאטל, ארה"ב, שם הוציא תואר             

 השתלם באונ' אריזונה ואונ'  דוקטורט במניעת סרטן במרכז פרד הצ'ינסון למחקר הסרטן.-פוסט            

 הוא עסק ברפואה תעופתית ותעסוקתית במסגרת שירות קבע בחיל האוויר.  שינה. פנסילבניה ברפואת            

 וכן עובד כרופא שינה  במשרד הבריאות בירושלים המחלקה לבריאות העובד משמש כמנהל 2007מאז             

 קידום בריאות במקום השינה על הבריאות,  השפעותשלו כוללים  . תחומי העניין המחקרייםבשעות ה            

  .בניית מדיניות בריאות מניעתיתושיפור אורח החיים/התנהגויות בריאות,  העבודה,            
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 ימים ושעות

  . זמינות המרצה: יום חמישי לאחר הקורס )בתיאום מראש(.1145-1015ימי ה', 

 תאריך פרקי קריאה נושא הרצאה
 ואפידמיולוגיה מבוא 1

 ?מהי שינה? למה אנו ישנים 
 התפתחות השינה בעולם החי 

  השתנות השינה לאורך מעגל החיים דפוסי שינה
 בתקופות היסטוריות

 ובישראל דפוסי שינה ברחבי העולם 

Chapters  

2-4  

2.24 

 א' פיסיולוגיהנוירו 2
  מחזוריות המנגנונים בגוף האדם 

 שלבי השינה ואופיים 
  המוח ומסרנים עצבייםמעורבות 

Chapter 1  3.3 

 נוירופיסיולוגיה ב' 3
  מנגנונים גנטיים 

  כולל השמנה(מנגנונים הורמונליים( 
  חיסוניים מנגנונים 

 מנגנונים סביבתיים 
 

Chapter 24, 
 מאמרים

10.3 

 שינויים במחזוריות השינה  4
 מעבר לשעון קיץ ושעון חורף 
  יעפת ואבדן סנכרון חברתי 

  במשמרותעבודה       

37Chapter  

 

14.3 

 תחלואה ושינה 5

  והיקף   על איכות וטיפול תרופתי השפעות מצבי חולי
 השינה

 גופני ונפשי השפעות בעיות שינה על מצבי חולי: 
יתר, מחלות לב וכלי דם, סוכרת, סרטן, -השמנת

 מחלות מערכת החיסון, דכאון והתאבדות 
 1-4בוחן על הרצאות 

Chap. 15-18,  

28-32 
 

24.3 

 הפרעות שינה א' 6

 נדודי שינה 
 ת השינההפרעות תזמון פאז 

 מספקת-שינה בלתי 

 כלי אבחנתיים: שאלונים, אקטיגרף, צמידים ,PVT 
 

Chapter 11 
 

31.3 

 הפרעות שינה ב' 7
 הפרעות נשימתיות בשינה  

 הפרעות בשנת הרפעות קימה :פאראסומניות ,
 פאראסומניות אחרות החלימה, 

 מרכזית שנת יתר 

Chap. 36 
 

7.4 



 

 

 אורח חיים ושינה 8
 תזונה 

 סמים צריכת משקאות אנרגיה ו, שתיית אלכוהול 

 עישון 
 פעילות גופנית 

 מתח נפשי 

Chap. 19-24 
  

12.4 

 השפעות סביבתיות על השינה 9
 תאורה, טמפרטורה, רעש,  מקומיים גורמים פיזיים :

 רטט, איכות האוויר

  השנה/קווי רוחב ואורךגורמים גיאוגרפיים: עונות 

 הסביבה החברתית 

 סביבת המגורים 

 סביבת העבודה 

 Chap.8 

 

28.4 

 ובטיחות תפקוד 10
  :נטילת סיכונים, תפקוד ניהוליכרוןיזתפקוד שכלי , 

  פתרון בעיותו

 ריאה, זמן תגובה-כוח שרירי, סיבולת לב 

 אישי-תפקוד בין 

 'תפקוד ובטיחות תעסוקתית, כולל נהיגה וכדו 
 5-8על הרצאות בוחן 

Chap. 25-27, 34  12.5 

 התמודדות עם ישנוניות 11
 מודלים לשינוי התנהגות סביב השינה 

 כולל במקום  תנומות והתערבויות התנהגותיות(
 העבודה(

 התערבויות פרמקולוגיות 

 פתרונות טכנולוגיים 
 

Chap. 11-14 
 

19.5 

 בריאות הציבור, מקום העבודה, ומחקר 12
  סיכוני ישנוניותמערכות ניהול 

 מערכת החינוך 

 מקום העבודה 

 מערכת הבריאותהתמקדות ב 
 הגשת מעקב השינה וניתוח התוצאות

Chap. 33-34, 37 

 

26.5 

 מחקרי שינה 13

  מחקרים מרכזיים 

 שאלות פתוחות 

 גישות וכלים מחקריים 
 

 2.6 יםמאמר

 השלמות/חזרה 14
 

- 9.6 

 

 



 

 

 

 ספרות

 יעדים/מיומנויות שיירכשו

 חשיבות השינה לבריאות ותפקוד אנושיהבנת  .1

 הכרת מצב השינה בישראל בהשוואה לעולם .2

 הטמעת הפיסיולוגיה הבסיסית של שינה וערות וכלים אבחנתיים רלוונטיים .3

 ידיעת מאפיינים מרכזיים של ששת סוגי הפרעות השינה .4

 והסביבהעבודה בית הספר, הכרת הקשרים בין שינה, גנטיקה, אורחות חיים, תחלואה,  .5

 הכרת האתגרים בתחום הקליני ושל בריאות הציבור והתערבויות מרכזיות לשינה בריאה .6

 זיהוי האתגרים והגישות המרכזיות בתחום מחקר השינה .7
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 נוכחות, השלמת בחנים, הגשה וניתוח מעקב שינה, מבחן מסכם :דרישות

, (%10)ניתוח מעקב שינה מהציון(,  20%בחנים קצרים ) שנימהציון(,  10%) 80% והשתתפות נוכחות :ציון
 מהציון(. 60%מבחן אמריקאי )

 

 

 

 

 



 

 

 הודעה באשר לנגישות

 ,ה/יקר ית/סטודנט

  אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה

 דואל :להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה

LDA@univ.haifa.ac.il  :8249265-04טל 

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

 8249022-04טל: 

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

 .הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס

 

 
 


