
 

 

 

 מערך אשכול" קידום בריאותביסודות " סילבוס קורס 

הפקולטה למדעי הרוח, החוג ללימודים רב תחומיים :שם החוג  

ריקי טסלר :שם המרצה  

00:11-00:11' יום ב :שעת קבלה  

.0011 :חדר  

150-0117000 :טלפון  

riki.tesler@ gmail.com דואר אלקטרוני:  

יסודות קידום בריאות :שם הקורס  

 

מטרת הקורס: להכיר את הנחות היסוד ואת המושגים התיאורטיים עליהם מתבססת גישת קידום בריאות, 

מודלים ותיאוריות מתחום קידום הבריאות  על פי -את הגורמים המשפיעים על בריאות הקהילה זהותלבנוסף 

  .להקנות מיומנויות בסיסיות לבניית תוכניות מניעה והתערבות בתחום קידום הבריאותו

תאור הקורס: בקורס זה נעסוק בהגדרה הרחבה של גישת קידום בריאות על היבטיו התיאורטיים - מושגים, תיאוריות, 

כמו כן נעסוק בהיבטיו היישומים של קידום .  מודלים ואסטרטגיות בבריאות הציבור בכלל ובקידום בריאות בפרט

התערבות במסגרות פורמאליות ובלתי יישום והערכת תוכניות מניעה ו, תכנון, לפיתוח" ארגז כלים"בריאות הכוללים 

  .פורמאליות

 דרישות הקורס: 

 01% מבחן בית 

  01%הגשת תרגילי כיתה 

  01%השתתפות פעילה 

 

 :ההוראה כידר

 דיון ועבודה בקבוצות, הקורס בנוי על מפגשים שבועיים הכוללים הרצאה 

 הדיון בשיעורים יתבסס על חומר קריאה מהסילבוס 

 ומבחן בית יש שני תרגילי כיתה הסטודנטים יתבקשו להג 

 :חובות הסטודנטים

 נוכחות בהרצאות והשתתפות פעילה 

   קריאת חובה לשיעורים הנדרשים 

  הגשת תרגילים 

 
 

 

 



 

 

 

 מהלך הקורס: 

תאריכי 

 המפגשים

 נושא הלימוד

 .דיון בתוכנית הקורס 28.10.2014

 ?אותהגורמים המשפיעים על הברי? קידום בריאות מאיין ולאן? קהילה מהי

 מתיאוריה למעשה( על פי הצהרת אוטווה)אסטרטגיות וגישות בקידום בריאות  4.11.2014

 .הוראות להכנת תרגילי הבית בקבוצות

  של הסטודנטיםהצגת מצגות  (על פי הצהרת אוטווה)אסטרטגיות וגישות בקידום בריאות  11.11.2014

   .הגשת עבודות של הסטודנטים באמצעות המצגותהמשך  18.11.2014

הדגמה מתוכניות קידום ( TRA, HBM,TPB)מודלים ותיאוריות לאבחון ולקידום בריאות של יחיד ושל הקהילה 

 .בריאות בישראל ובעולם

 סרטונים להדגמת המודלים( TRA, HBM,TPB) -דוגמאות למודליםמודלים ותיאוריות המשך  25.11.2014

 .הדגמה למודלים ודיון בפתרון תרגיל בית -מודל חוסן נעורים, מודל הנכסים, ולוגיהמודל האק -המשך מודלים 2.12.2014

 SMARTיה למעשה על פי יעיד מתיאור, פיתוח והערכת תוכנית מניעה והתערבות, תכנון 9.12.2014

 .קידום התנהגויות בריאות על פי גישת המסגרות, מבט אל העתיד : אורחות חיים 16.12.2014

 ( (HBSC, 2011ניתוח מגמות והשוואה בינלאומית , ים ובני נוערהתנהגויות סיכון ובריאות בקרב ילד 23.12.2014

 בריאותסגנונות מנהיגות במערכות : מנהיגות בריאותית  30.12.2014

 לצורך העברת מסרים בריאותיים(  Edutainment" ) חינוך-בידור"שימוש באמצעי ?  מה בין תקשורת ובריאות 6.1.2015

 .ארץ ובעולםמהדוגמאות  ;בבריאות שוויוןקידום  ,ינות בריאותיתיאור 13.1.2015

 חזרה על כל החומר לקראת מבחן בית 20.1.2015
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