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 Work and well-being  )קורס בחירה( תשפ"ג איכות חיים בעבודה
 

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

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

 
 מטרות הקורס

עובדים, ובתכנון  לשבטיחות הבריאות ות בהקורס מתמקד בבעיות נפוצות בסביבות עבודה הפוגעו
לך תחומיים. במה-בין בנושא הם חייהם של העובדים. המחקריםאיכות התערבויות שיכולות לשפר את 

הקורס נסקור את הידע הקיים כיום ונלמד לקרוא באופן ביקורתי חומרים בנושאים אלה. כמו כן, נלמד 
 ודה.העב עולםב ות יישוםובר כיצד להסיק מחומרים אקדמיים מסקנות הרלוונטיות

 
 התנהלות המפגשים

, מפגשים בסך הכל( 12-13מפגשים מחולקים )מתוך  6-יכלול כ , הקורסהקורסלאחר מפגשי הפתיחה של 
 . ואחריהם מספר שבועות לעבודה על הפרוייקטים הצוותיים

 מפגשים מחולקים
מר האקדמי ובכל מפגש מחולק, החלק הראשון יכלול העברה של חומר אקדמי. החמה זה מפגש מחולק? 

החלק הראשון של  –והדגמות כיתתיות.  סס על מאמרים, ולעיתים יכלול גם סרטונים )בעיקר באנגלית(בתי
 .החלק האקדמיהמפגש המחולק נקרא 

יתמקד בניתוח של חומרים לא אקדמיים )מאמרים , והחלק המעשיהחלק השני של המפגש נקרא 
יות של מחקרים שפורסמו בעיתונות הפופולרית, וכו'( נל חוקרים, סקירות רציפוסטים ש-מקצועיים, בלוג

מוש במונחים האקדמיים. אקדמי תוך שי-ניתוח של החומר הלא יעלה לפורום ייעודישבסופה כל צוות 
מושגים/תאוריות שנלמדו בחלק הראשון של  5התוצר יכלול סיכום של החומרים תוך שימוש בלפחות 

 בנוסף, כל משתתף צריך להגיב לתוצר של צוות אחר )אחד לפחות( .השעור. כל צוות יעלה את התוצר למודל
לספר איך הבעייה המדוברת באה לידי ביטוי  :)למשלהממשק לחיים המקצועיים של המשתתף שיתוף של ב

 במקום העבודה, או מה קיים במקום העבודה שמונע את הבעייה(. 
 צוותיהרוייקט המוקדשים לפמפגשים 

. העבודה במהלך הצוותי סכםיוקדשו לעבודה על הפרוייקט המ של הקורסהמפגשים האחרונים  3-4
דנאית או עבודה בצוותים. המפגש האחרון יוקדש להצגת הפרוייקטים המפגשים הללו תהיה במתכונת ס

 .כיתהבפני ה
 
 
 

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

באחד ממפגשי דקות,  30-כל צוות יציג את הסקירה בחלק הראשון של המפגש )החלק האקדמי( במשך כ
 .המחולקים הקורס
המפגשים המחולקים( כל הצוותים יבצעו את העבודה הצוותית בחלק המעשי של  6)של  בכל שבועבנוסף, 
בהמשך השבוע, כל משתתף בקורס צריך להוסיף תגובה על אחת העבודות של . אותה למודל ויעלו השעור

 הצוותים האחרים )לפחות(.
של מסמך אלא רק המצגת שתשמש במפגש . אין הגשה ש האחרון, כל צוות יציג את הפרוייקט המסכםבמפג

 האחרון.
 
 

 הציון בקורס מורכב מ:
 

 הצגת חומרים תאורטיים )פעם אחת( 25%
 פעמים( 6הגשות שבועיות בחלק המעשי ) 25%
 חות פעם בכל שבוע(.פעמים לפחות, ולפ 6תגובות על תוצרים של הצוותים האחרים ) 10%
 פרוייקט מסכם 40%
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 סטודנטים יקרים, 

  

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

 לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: ות אנא פנושבגינה אתם זקוקים להתאמו

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

  

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

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

  

קוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וז
 .סמוך לתחילת הקורסאליי בשעות הקבלה או במייל ב

 

 
  


