
 

 

 Abba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 3498838 199|      3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

  972-4-800000  |        i@univ.haifa.ac.il  |        https://hw.haifa.ac.il  

  

   לכלבריאות ת גיל ווידידותי ותסביבקורס: 
 14:00-16:00י רביע, יום ב', סמסטר גשנה"ל תשפ"

 286.4190מס' קורס: 
 שעת קבלה: לפי תיאום מראש

  

 לכלבריאות גיל ו-תוידידותי סביבות :סילבוס

 ד"ר מיקה מורן

מקדמות סביבות הגישה של סביבות מקדמות בריאות מבוססת, בין היתר, על עקרון בריאות לכל בקידום בריאות. 
, ובייחוד עבור אוכלוסיות שאין להן גישה למקורות אחרים לכולם/ןמספקות הזדמנויות לאורח חיים בריא  בריאות

שפעת הסביבה על הבריאות משתנה במעגל החיים כמו גם בקרב קבוצות אוכלוסיה שונות. ה ם, אוללקידום בריאות
. במהלך הקורס, גיל ובריאות לכל-סוקר יזומות מדיניות ותוכניות התערבות לקידום ערים ידידותיוקורס זה 

ילמדו על מגוון תוכניות התערבות לקידום בריאות בסביבות שונות )לדוג': הגעה ירוקה לעבודה,  .ותהסטודנטים
הליכה לביה"ס, הגברת נגישות בגיל השלישי(, תוך הכרות עם יוזמות עדכניות מישראל ומהעולם וסקירה ביקורתית 

אל של סביבות מקדמות בריאות כמו כן, הקורס סוקר אתה הפוטנצישל שיטות להפעלה ולהערכה של תוכניות אלו. 
   (.The equigenic hypothesisכאסטרטגיה לצמצום פערים בבריאות )

 מבנה הקורס

מודלים תיאורטיים ב דןהחלק הראשון של הקורס  .בריאות-התנהגות-מודלים להבנת הקשר סביבה. Iחלק 
רלבנטיות לכל דוגמאות מעשיות לאסטרטגיות התערבות תוך סקירה של  בריאות,-התנהגות-להבנת הקשר סביבה

 . מודל

ותוכניות לגוף גדול של מחקרים מבוססי ראיות ייחשפו ם ות/ייסטודנטה גיל.-סביבות ידידותיות. II חלק
( לעידוד אורח חיים בריא ופעיל במעגל החיים, תוך הבחנה best practiceהתערבות המבוססות על נוהג מיטבה )

  .בתקופת הילדות, הבגרות ובגיל השלישיבצרכים סביבתיים הייחודיים 

מקדמות בריאות לכל קבוצות האוכלוסיה, תוך בסביבות  חלק זה מתמקד. סביבות מקדמות בריאות לכל. III חלק
בינאריים ולהט"ב(, -התייחסות להבדלים בצרכים הסביבתיים בין קבוצות שונות הנבדלות לפי מין )נשים, גברים, א

  כלכליים )הכנסה, השכלה(, ומאפייני ישוב )עירוני, כפרי(.-מאפיינים חברתיי

חלקו האחרון של הקורס עוסק בהבנת התפקיד של  .בבריאות סביבות מקדמות בריאות וצמצום פערים: IVחלק 
סביבות חיים ביצירה והחמרה של פערים בבריאות. כמו כן, הסטודנטיות/ים ייחשפו לגוף מחקר חדש העוסק 

 בפוטנציאל של שינוי סביבתי כאסטרטגיה לצמצום פערים בבריאות.

יוקדשו לסיכום אינטגרטיבי של החומר הנלמד השיעורים האחרונים  .ים/סטודנטיות סיכום ומצגות: Vחלק 
 ם.ות/ייסטודנטבאמצעות מצגות ודיונים של ה

 

 מטרות הקורס

מנקודת  סביבות מקדמות בריאות ובנות קיימא התחום שלשל ומעמיקה ם הבנה רחבה לסטודנטי יספקקורס זה 
( 2; )בריאה ופעילה במעגל החייםסביבה ( 1: )בסוגיות כגון ידונו, הסטודנטים הקורס במהלךתחומית. -מבט בין

  כמנוף לצמצום פערים בבריאות. סביבות מקדמות בריאות( 3; )סביבה בריאה ופעילה בקרב בוצות שונות
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 דרישות, מטלות וציונים

 במהלך הקורס פעילה בדיונים. השתתפותו לפחות( מהשיעורים 80%)וכחות מלאה חובה הקורס דורש נ
מהציון( בנושא  25%( ויעבירו מצגות )מהציון 25%) תרגילים אישיים וקבוצתיים במגווןישתתפו  הסטודנטיות/ים
  מהציון. 50%ם. מבחן גמר יהווה ן/רלוונטי לבחירת

. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרותבזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים.  בשיעורים הנערכים
 .במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה

 םלוח שיעורי

 שבוע נושא

 בריאות-התנהגות-להבנת הקשר סביבה יםמודל:  Iחלק

 1 דטרמיניזם סביבתי  

 2 קוגניטיבית-התיאוריה הסוציו

 3 אקולוגי-הסוציוהמודל 

 סביבות מקדמות בריאות במעגל החיים: IIחלק 

 3 בקרב ילדיםאורח חיים  סביבות מקדמות

בקרב מבגריםבריאות  סביבות מקדמות  4 

בקרב הגיל השלישיבריאות  סביבות מקדמות  5 

   לכלבריאות מקדמות סביבות : IIIחלק 

 6 סביבה, בריאות ומגדר

 7 תרבותיות-ורבסביבות מקדמות בריאות 

 8 ומצב כלכלי  סביבות מקדמות בריאות

 : IVחלק    בבריאות  צמצום פעריםוסביבות מקדמות בריאות 

 9 סביבות חיים ופערים בבריאות

 10 סביבות מקדמות בריאות כמנוף לצמצום פערים בבריאות

 : סיכום ומצגות סטודנטיות/יםVחלק 

 11   סיכום ומצגות סטודנטיות/ים

 12 ים/סיכום ומצגות סטודנטיות

 13 ים/סיכום ומצגות סטודנטיות
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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 למיה:

 דוא"ל :  LDA@univ.haifa.ac.il   טל:04-8249265

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

 דוא"ל :   mhait@univ.haifa.ac.il   טל:04-8249022

בשעות הקבלה או במייל  אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי
  .תחילת הקורסבסמוך ל
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