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 שש"ס 4 שירותי בריאות מקוונים שם הקורס:

 ד"ר דניס רוזנברג שם המרצה:

 

 אודות הקורס:

הציבור. הספרות לבריאות השנים האחרונות, הטכנולוגיה שינתה את כל מה שקשור לבריאות היחיד ו 20-ב

הן  –בתחום הינה מקיפה מאוד ומתייחסת כמעט לכל היבט אפשרי של שימוש בטכנולוגיה למטרות בריאות 

 ומוסדות בריאות.  אנשי מקצועות בריאותעל ידי יחידים, הן על ידי 

עיקר מטרתו של הקורס הינה הקניית הידע התיאורטי והאמפירי בתחום הבריאות והטכנולוגיה, כאשר 

 .על ידי יחידים הדגש יושם על שימוש באינטרנט או במדיה חברתית לצורכי בריאות

 

 באנגלית לצורך קריאת המאמרים בשפה זו.הקורס מניח ידע  – דרישות קדם

 

 דרישות הקורס:

 מהשיעורים.  80%-נוכחות חובה ב -

פנים, בכיתה או באופן מקוון. במקרה -אל-בכל מקום בו נכתב ״פרונטלי״ הכוונה לשיעור המתקיים פנים

רשים שלא יתאפשר לקיים את השיעור בכיתה, יתקיימו שיעורים מקוונים. במקרה זה, הסטודנטים נד

תמונות הגלריה לא יוקלטו. בשיעורים בהם ישנה  - לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה שהשיעור יוקלט

 .חובת נוכחות, אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות

, אך קריאתם תתרום הפריטים ברשימת המאמרים כלאין חובה לקרוא את קריאת המאמרים ) -

 יעשה שימוש בדו"חות קריאה(. –לבחירתכם  –רים משמעותית להבנת הנושאים. כמו כן, בחלק מהמאמ

 דו"חות קריאה לאורך הסמסטר.  3הגשת דו"חות קריאה )בהתאם לחומר הקורס(. סה"כ  -

 עבודת סוף הקורס )עליה יפורט במסמך נפרד(. -

 

 מרכיבי הציון בקורס:

 45%דוחות קריאה:  -

 55%עבודת סוף קורס:  -

 51ציון ה"עובר" בקורס: 

 

 ם יקרים, סטודנטי
 

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 
 ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

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

 ן והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:לאבחו
 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל
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סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי 
 .סמוך לתחילת הקורסבשעות הקבלה או במייל ב
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