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 Occupational Health and Safety  תשפ"ב ובטיחות בעבודהבריאות קורס בחירה 
 

 שני פינדק ר"ד :מרצה
 pshani@gmail.com: מייל

 8:30-11:45', ד', יום סמסטר א: מועד הקורס
 המייל דרך מראש : בתיאוםשעות קבלה

 
 מטרות הקורס

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

 עולם העבודה.ב וברות יישום הרלוונטיות
 

 מפגשיםהתנהלות ה
. בכל כל(מפגשים בסך ה 13-14וך ת)מ מחולקיםמפגשים  8-כלול מספר מפגשים פרונטליים וכן הקורס יכ

יתים , ולעיםמאמרעברה של חומר אקדמי. החומר האקדמי יבוסס על יכלול ההראשון  חלקמפגש מחולק, ה
החלק קרא נ של המפגש המחולק הראשוןהחלק  – .כיתתיות והדגמות אנגלית(ב)בעיקר  גם סרטוניםול יכל

 .האקדמי
, פוסטים של חוקרים-, בלוגיתמקד בניתוח של חומרים לא אקדמיים )מאמרים מקצועייםהשני חלק ה

 .שבסופה כל צוות יציג את התוצר לכיתה '(ווכ, הפופולרית ותבעיתונ פורסמוששל מחקרים ת סקירות רציניו
תוך שימוש במושגים/תאוריות שנלמדו בחלק הראשון של השעור, וכן  התוצר יכלול סיכום של החומרים

יך הבעייה המדוברת באה ת )למשל" לספר אהממשק לחיים המקצועיים של אחד מחברי הצוושיתוף של 
החלק השני של המפגש נקרא  (.עבודה שמונע את הבעייהלידי ביטוי במקום העבודה, או מה קיים במקום ה

 .החלק המעשי
 
 

 דרישות הקורס ורכיבי הציון
 . קבועיםנעשות כולן בצוותים )זוג או שלשה(  בקורס, והמשימות ישנה נוכחות חובה בקורס

 באחד, דקות 30-במשך כ )החלק האקדמי( של המפגש חלק הראשוןב סקירההמאמר את יציג  כל צוות
 .המחולקים הקורס ממפגשי
 ציגוויחומרים לא אקדמיים  וחתני כל הצוותים יבצעוהמפגשים המחולקים(  12)של  בכל שבועבנוסף, 
  .של השעור עשימהבחלק ת הצוותי ההעבוד את לכיתה
המצגות בעקבות ש דיוןבקחת חלק תפים חייבים לפיה המשתבקורס, לעילה פות פהשתת ישנה חובת, בנוסף
 .פעמים 10יש להשתתף לפחות  .המעשי של המפגשבחלק 

 
 מורכב מ:הציון בקורס 

 
 )פעם אחת( הצגת חומרים תאורטיים 40%
 פעמים( 8) הצגות שבועיות בחלק המעשי 50%
 השתתפות פעילה בדיונים 10%
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 המשוערת ריםכנית השעוות
 

 רלוונטיים וצפייה ומרי קריאהח תכנים/נושא תאריך עשבו
 מבנה הקורס, 13.10.21 1

מבוא לבריאות 
ובטיחות 

  ,בעבודה
מודלים 

תאורטיים 
מרכזיים 
בבריאות 

 תעסוקתית
צפייה 

ה בהרצא
מוקלטת של 

Cary Cooper 

v=6aeD4Xgzteg?https://www.youtube.com/watch (דק' 80, )קארי קופר 

מתודולוגיות  20.10.21 2
מחקר 

בבריאות 
ובטיחות 

  בעבודה

 

 התערבויות 27.10.21 3
ובנייה של 

psychological 
safety 

climate 

  אקלים  שלpsychological safety (11 )דקות :
https://www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8 

 -safety-psychosocial-good-a-vinghttps://paulspector.com/ha
important-is-climate/ 

 important-is-safety-https://paulspector.com/psychological/ 
 

4 3.11.21 
 ]אני בכנס[

לא יתקיים 
 שעור בכיתה. 

 -spector-https://www.indigotogether.com/indigopodcast/paul
organizations-healthy 

 (על יצירת ארגונים "בריאים" שעה-)פודקאסט של כ 
5 10.11.21 

 
מפגש מחולק 

מתח : 1
 ושחיקה

 https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23413 (25 )'דק 

 stressful-be-can-bureaucracy/https://paulspector.com/ 
 

 מפגש מחולק 17.11.21 6
משאבים  :2
 הנמנגנוני הגו

 -police-for-important-is-support-https://paulspector.com/social
stress/ 

 cope-employees-helps-loafinghttps://paulspector.com/cyber/ 
 

7 24.11.21 
 

 מפגש מחולק
קונפליקט  :3

 עבודה-בית

 home-incivility-workplace-take-or.com/donthttps://paulspect/ 
 

 מפגש מחולק 1.12.21 8
בעיות  :4

 בריאות

 work-at-begin-can-abuse-https://paulspector.com/substance/ 
 

 מפגש מחולק 8.12.21 9
שינה,  :5

ת תאונו
 יחותובט

 safe-be-to-able-people-hire-to-https://paulspector.com/how/ 

 pandemic-silent-the-is-injury-aceorkplhttps://paulspector.com/w/ 
 

 חולקמפגש מ 15.12.21 10
אלימות  :6

 בעבודה

 -https://newworkplace.wordpress.com/2014/08/30/workplace
/abuse-akingm-azycr-as-bullying 

 -you-https://newworkplace.wordpress.com/2011/09/26/should
bully-workplace-your-confront/ 

 -writes-https://newworkplace.wordpress.com/2011/05/09/nurse

Commented [SP1] : בספר 2פרק 

Commented [SP2] : בספר 5פרק 

https://www.youtube.com/watch?v=6aeD4Xgzteg
https://www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8
https://paulspector.com/having-a-good-psychosocial-safety-climate-is-important/
https://paulspector.com/having-a-good-psychosocial-safety-climate-is-important/
https://paulspector.com/psychological-safety-is-important/
https://www.indigotogether.com/indigopodcast/paul-spector-healthy-organizations
https://www.indigotogether.com/indigopodcast/paul-spector-healthy-organizations
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23413
https://paulspector.com/bureaucracy-can-be-stressful/
https://paulspector.com/social-support-is-important-for-police-stress/
https://paulspector.com/social-support-is-important-for-police-stress/
https://paulspector.com/cyberloafing-helps-employees-cope/
https://paulspector.com/dont-take-workplace-incivility-home/
https://paulspector.com/substance-abuse-can-begin-at-work/
https://paulspector.com/how-to-hire-people-able-to-be-safe/
https://paulspector.com/workplace-injury-is-the-silent-pandemic/
https://newworkplace.wordpress.com/2014/08/30/workplace-bullying-as-crazy-making-abuse/
https://newworkplace.wordpress.com/2014/08/30/workplace-bullying-as-crazy-making-abuse/
https://newworkplace.wordpress.com/2011/09/26/should-you-confront-your-workplace-bully/
https://newworkplace.wordpress.com/2011/09/26/should-you-confront-your-workplace-bully/
https://newworkplace.wordpress.com/2011/05/09/nurse-writes-about-bullying-by-doctors-and-other-doctors-respond/
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respond-doctors-other-and-doctors-by-bullying-about/ 
 

 -a-being-as-mesa-the-not-is-rude-https://paulspector.com/being
bully/ 

 
 מפגש מחולק 22.12.21 11

התעמרות  :7
 מהמנהל

 

 מפגש מחולק 29.12.21 12
8: 

 

  השלמותמפגש  5.1.22 13

  כוםסי 12.1.22 14

 

 

 

ostracism  :-on-cogswell-https://podcasts.apple.com/us/podcast/joshפודקאסט של שעה על 

ostracism/id1485782780?i=1000492096706-workplace 

Resilience  (37  : )'דק
https://www.facebook.com/watch/live/?v=524863028199963&ref=watch_permalink 

 

 remote workעל  Post-Pandemic Workplace Bookletיש פרק בתוך הספר 

 

 לקוחות:

-are-customers-unruly-bullies-https://newworkplace.wordpress.com/2021/07/15/pandemic

staff-sector-service-for-miserable-life-work-making/ 

customers-by-https://paulspector.com/mistreatment/ 

use-alcohol-and-labor-https://paulspector.com/emotional/ 

 

https://newworkplace.wordpress.com/2011/05/09/nurse-writes-about-bullying-by-doctors-and-other-doctors-respond/
https://paulspector.com/being-rude-is-not-the-same-as-being-a-bully/
https://paulspector.com/being-rude-is-not-the-same-as-being-a-bully/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/josh-cogswell-on-workplace-ostracism/id1485782780?i=1000492096706
https://podcasts.apple.com/us/podcast/josh-cogswell-on-workplace-ostracism/id1485782780?i=1000492096706
https://podcasts.apple.com/us/podcast/josh-cogswell-on-workplace-ostracism/id1485782780?i=1000492096706
https://www.facebook.com/watch/live/?v=524863028199963&ref=watch_permalink
https://newworkplace.wordpress.com/2021/07/15/pandemic-bullies-unruly-customers-are-making-work-life-miserable-for-service-sector-staff/
https://newworkplace.wordpress.com/2021/07/15/pandemic-bullies-unruly-customers-are-making-work-life-miserable-for-service-sector-staff/
https://paulspector.com/mistreatment-by-customers/
https://paulspector.com/emotional-labor-and-alcohol-use/
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  יקרים, םסטודנטי

  

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: וושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנ

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

  

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

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

  

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות 
 .סמוך לתחילת הקורסליי בשעות הקבלה או במייל בא
 

 


