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 אנוש בשירותי .M.A תכנית
 ט"תשעבריאות ובטיחות בעבודה   :הקורס סילבוס

Occupational Health and Safety 
 שני פינדק ר"ד :מרצה

 .14:15-15:45', יום ד', א: סמסטר מועד הקורס
 המייל דרך מראש בתיאום 12:30-13:30: יום ד', שעות קבלה

 pshani@gmail.com: מייל
 

תחומיים. במהלך הקורס נסקור את הידע -בריאות ובטיחות בעבודה הם נושאים בין: מטרות הקורס
הקיים כיום ונלמד לקרוא באופן ביקורתי חומרים בנושאים אלה. כמו כן, נלמד כיצד להסיק מחומרים 

 .וברות יישום בעולם העבודה אקדמיים מסקנות הרלוונטיות
 

 מה כוללים המפגשים?
המפגשים ייפתחו בהצגה של חומרים תאורטיים ע"י המרצה. בהמשך הסטודנטים ידונו בקבוצות 

. חומרים התאורטיים שהוצגו בכיתההקטנות בקשר שבין חומרי הקריאה שהוקצו עבור אותו שבוע לבין 
 .המפגשהדיון בקבוצות הקטנות יוצג במליאה והנקודות המרכזיות יועלו לאתר הקורס )מודל( לאחר 

 חלק מהמפגשים כוללים הדגמה של התערבות בתחום הבריאות ובטיחות בעבודה.
 
 

 דרישות הקורס
 המפגש, החומרים שיש לקרוא לפני המפגשבכל שורה בתכנית הקורס ניתן למצוא את נושא  .1

ומבלי לקרוא לא ניתן המפגש  לפניהיא  חובההקריאת  .המפגשוהמטלה שיש להכין לאחר 
, הנקודות המרכזיות שעלו מהדיון יועלו ע"י המפגש. לאחר *המפגשיהיה להשתתף בדיונים 

  (.הסופי מהציון 40%הסטודנטים לאתר הקורס במודל )
המטלות במייל, עד ליום ב' יומיים " . יש להגיש practitioner pointsהגשת מטלות אישיות: " .2

)מעבר  9-מתוך ה אפשר להחסיר הגשה אחת בלבדמהציון הסופי(.  30%לפני המפגש הבא )
 לכך, תהיה ירידה בציון(.

נקדיש חלק מהזמן של המפגשים לתכנון וביצוע מטלה  -מהציון הסופי(  30%מטלה קבוצתית ) .3
 .13בקבוצות קטנות. המטלות יוצגו במפגש 

 
 

תפות בדיונים בכיתה מהווה רכיב בציון בקורס. לכן יש להגיע למפגשים. תתאפשר השלמה השת*
של מפגש שהוחמץ )הגשה עצמאית של נקודות לדיון המקשרות בין חומר הקריאה לחומר שהוצג 

 (.בציון ירידה תהיה, לכך מעבר)בכיתה( פעם אחת במהלך הסמסטר 
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 ה מסכמתמטלקריאה מקדימה ו נושא תאריך 

1 

17.10.2018 

לקורס   מבוא
מבנה  –

ודרישות 
 הקורס
מבוא 

לבריאות 
ובטיחות 
 –בעבודה 
נושאים 

 ומתודולוגיות

 

2 

24.10.2018 

מתח 
 ושחיקה

 
*mindfulness 

 ללאקריאה מקדימה: 
 

הבא  צפו בסרטוןמטלה מסכמת:  
https://www.youtube.com/watch?v=aSAnOU

SEG5Q 
 practitioner pointsוכתבו 

3 

31.10.2018 

מתח 
 -ושחיקה 

 המשך

 קריאה מקדימה:
-makom.co.il/article/orlyb-https://www.ha

prison-workers-social 
 

 מטלה מסכמת:
practitioner points על מתח ושחיקה 

 

4 

7.11.2018 

 מנגנוני הגנה
*support 

 קריאה מקדימה:
https://www.osh.org.il/UploadFiles/08_2016/3

part5_7.pdf_63 
 

הבא  צפו בסרטוןמטלה מסכמת:  
https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_h

ow_to_make_stress_your_friend 
 practitioner pointsוכתבו 

 

5 

14.11.2018 

שעות עבודה 
 ושינה

sleeping *

intervention  

קריאה מקדימה: 
https://www.nytimes.com/2018/07/19/world/a

zealand.html-new-workweek-day-sia/four 
 
 

 :הבא על שינה צפו בסרטוןמטלה מסכמת:  
https://www.youtube.com/watch?v=ma4XYcU

idMc  
 practitioner pointsוכתבו 

 

6 
21.11.2018 

קונפליקט 
 עבודה-בית

 קריאה מקדימה:

https://www.youtube.com/watch?v=aSAnOUSEG5Q
https://www.youtube.com/watch?v=aSAnOUSEG5Q
https://www.ha-makom.co.il/article/orlyb-social-workers-prison
https://www.ha-makom.co.il/article/orlyb-social-workers-prison
https://www.osh.org.il/UploadFiles/08_2016/363_part5_7.pdf
https://www.osh.org.il/UploadFiles/08_2016/363_part5_7.pdf
https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend
https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend
https://www.nytimes.com/2018/07/19/world/asia/four-day-workweek-new-zealand.html
https://www.nytimes.com/2018/07/19/world/asia/four-day-workweek-new-zealand.html
https://www.youtube.com/watch?v=ma4XYcUidMc
https://www.youtube.com/watch?v=ma4XYcUidMc
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https://www.knowablemagazine.org/article/so
-life-work-fix-take-it-will-ciety/2018/what

balance 
 

 מת:מטלה מסכ
practitioner points 

7 

28.11.2018 

בעיות 
 בריאות

*walking for 
sitting 

disease 

 קריאה מקדימה:
https://www.knowablemagazine.org/article/so

-are-migrants-why-work-ciety/2018/unhealthy
job-death-and-injury-vulnerable-especially 

 
 מטלה מסכמת:

practitioner points 
 

8 

5.12.2018 

תאונות 
 ובטיחות

 קריאה מקדימה:
https://www.osh.org.il/heb/articles/article,405/ 

 
https://www.osh.org.il/heb/main/ 

 
 מטלה מסכמת:

practitioner points 
 

9 

12.12.2018 

אלימות 
 בעבודה

 קריאה מקדימה:
-makom.co.il/article/revital-https://www.ha

abuse-work 
 
-hbainmakom.co.il/article/fis-https://www.ha

attendants-flight 
 

 מטלה מסכמת:
practitioner points 

10 

19.12.2018 

התעמרות 
 מהמנהל

 קריאה מקדימה:
https://www.knowablemagazine.org/article/so

-abusive-dealing-bosses-ciety/2018/bad
supervisors 

 
 מטלה מסכמת:

practitioner points 

11 

26.12.2018 

מתודולוגיות 
מחקר ויישום 
 )התערבויות(

 קריאה מקדימה:
https://www.knowablemagazine.org/article/he

-wellness-workplace-disease/2018/do-alth
work-programs 

 

12 
2.1.2019 

עבודה 
בכיתה על 

בחרו נושא/משתנה הקשור  –בכיתה 
לבריאות/בטיחות בעבודה. בחרו נושא שיש לאחד 

https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/what-will-it-take-fix-work-life-balance
https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/what-will-it-take-fix-work-life-balance
https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/what-will-it-take-fix-work-life-balance
https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/unhealthy-work-why-migrants-are-especially-vulnerable-injury-and-death-job
https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/unhealthy-work-why-migrants-are-especially-vulnerable-injury-and-death-job
https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/unhealthy-work-why-migrants-are-especially-vulnerable-injury-and-death-job
https://www.osh.org.il/heb/articles/article,405/
https://www.osh.org.il/heb/main/
https://www.ha-makom.co.il/article/revital-work-abuse
https://www.ha-makom.co.il/article/revital-work-abuse
https://www.ha-makom.co.il/article/fishbain-flight-attendants
https://www.ha-makom.co.il/article/fishbain-flight-attendants
https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/bad-bosses-dealing-abusive-supervisors
https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/bad-bosses-dealing-abusive-supervisors
https://www.knowablemagazine.org/article/society/2018/bad-bosses-dealing-abusive-supervisors
https://www.knowablemagazine.org/article/health-disease/2018/do-workplace-wellness-programs-work
https://www.knowablemagazine.org/article/health-disease/2018/do-workplace-wellness-programs-work
https://www.knowablemagazine.org/article/health-disease/2018/do-workplace-wellness-programs-work
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המטלה 
 הצוותית

פריטים  10-20מכם נסיון אישי הקשור בו. כתבו 
לשאלון שימדוד את המשתנה, וחשבו על משתנים 

שיהוו תוצאה שלו )האם יש חומרים רלוונטיים 
בספרות?(. נסו לחשוב על תכנית התערבות שתשפר 

ת תכנית ההתערבות המלאה, את הנושא וכתבו א
 כולל מדידה לפני ואחרי.

 סיימו את המטלה הקבוצתית והכינו מצגת לכיתה

13 

9.1.2019 

הצגת 
מטלות 
צוותיות 
 בכיתה

 

  שעת קבלה 16.1.2019 14

 
 :שיוצגו בכיתה מקורותרשימה חלקית של 

https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_health_psychology 
online.org/field.htm-http://www.sohp 
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 החיובית להתמודדות עם לחץ בעבודה
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