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 :  הקורסמטרות ויעדי תיאור 

 

 . מהשיעורים   80%נוכחות חובה ב   :נהלי נוכחות 

 . סינכרוניים -א שיעורים מקוונים ליים, אשיעורים פרונט  אופן  ההוראה:

 לכל שיעור שיתבסס על סרטון תתלווה ״מטלת נוכחות״. מדובר במטלות חובה שאינן חלק מהציון הסופי.

 : הערכת הסטודנטים בקורס

 90%  –עבודה מסכמת  

 )קשורה לעבודה המסכמת(  10% – הצגת מצגת בכיתה 

 

בעיות   של  רחב  מגוון  עם  מתמודדים  ומדינות,  ארגונים  אדם,  חברתיות בני 

( דרכים,  "Wicked Social Problems"מרושעות  תאונות  עוני,  השמנה,   :)

ועוד.  פשיעה  אלימות,  הארץ,  כדור  זיהום  שוויון,  אי  גזענות,  התמכרויות, 

מדובר בבעיות חברתיות הגובות מחיר אישי, קהילתי וחברתי עצום. אלה הן  

גם ובהתאם  גורמים  של  רחב  מטווח  המושפעות  מורכבות  הפתרון    בעיות 

והיכולת למנוע אותן נשענת על גישות שונות, אסטרטגיות שונות ודיסציפלינות 

 שונות. 

יכולת   חברתית,  מודעות  בעלת  מקצועית  עתודה  להכשיר  הקורס  מטרת 

 וקידום הבריאות. חשיבה ביקורתית וידע תיאורטי ומחקרי בתחום המניעה

ודלים ואסטרטגיות  במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו גישות מניעה שונות, מ

אכיפה, החקיקה והסביבה.. בתוך כך, יושם דגש הבריאות, ה  ,החינוך  מימתחו

מפתח  ובקהילה  המקומית  ברשות  הגיאוגרפי,  במקום  הרואה  גישה  על 

  להתמודדות אפקטיבית עם בעיות חברתיות. 

במהלך הקורס תתאפשר היכרות עם תכניות מניעה הפועלות בישראל ובעולם. 

יכלו ראיות הקורס  נתמכות  מניעה  תכניות  ועם  מדיניות  עם  היכרות  ל 

בצורה  ולבחון  ראיות  נתמכות  תכניות  לאתר  כלים  יקבלו  והסטודנטים 

 ביקורתית התערבויות בשדה. 

 

 עבודת מניעה בקהילה: מודלים תיאורטיים מחקריים וישומיים   _ :שם הקורס

 ________0082-2-198_:מס' הקורס 
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