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קידום בריאות



?מה זה קידום בריאות 

לאנשיםהמאפשרתהליךהינוהבריאותקידום

כאיזוןמוגדרתבריאות.בריאותםאתלשפרולחברה

רוחנית,חברתית,רגשית,פיזיתבריאותשל

עללהתחוללעשויחיים-באורחשינוי.ואינטלקטואלית

,מודעותלהגברתהמיועדיםמאמציםשלשילובידי

בהרגליהתומכותסביבותויצירתהתנהגותשינוי

.טוביםבריאות

ממחלותסובלמהאוכלוסייהמשמעותיחלקבובעידן

בצורךההכרהגוברת,רפואיפתרוןלהןשאיןכרוניות

תחלואהלמנועכדיהאוכלוסייהבריאותאתלקדם

בשונה.האוכלוסייהשלהחייםאיכותאתולשפר

לבריאותרפואית-הביוהמסורתיתמההתייחסות

מתמקדבריאותקידום,ופציעהמחלהשלבמונחים

הכלכליים,הפיזיים,החברתייםבגורמיםבעיקר

.הבריאותעלהמשפיעיםהסביבתיים



?מה זה קידום בריאות 

מקומות תעסוקה בקידום בריאות  

,גופניכושרלקידוםפעילויותכולל,בריאותקידום

,נפשיתובריאותבריאחייםואורחנכונהתזונה

.הפרטברמתוחברתית,רוחנית

הלאומי,העירוניבמישורהחלטותמקבליברמת

שתכליתןפעילויותכוללבריאותקידום,והגלובלי

Enablingתומכתסביבהיצירת Environment))

לאדםשיאפשרוותשתיותופיזית,חקיקתית,פוליטית

.אותוהסובביםובריאותבריאותועלשליטה

סטודנטים,מתענייניםלשרתנועדזהבעלוןהמידע

הספרבביתבריאותלקידוםהחוגשלובוגרים

סקירהולתתאביב-תלבאוניברסיטתהציבורלבריאות

כבוגרלעבודניתןבהםהשוניםבתחומים

.בריאותבקידוםM.PHתואר



?בריאותבקידוםמומחיםעושיםמה

בריאותלקידוםהחוגאודות

מומחים בבריאות הציבור וקידום בריאות מסתכלים על 

,  הבריאות לא  רק מזווית של מטפל ומטופל פרטני

העיר וקידום  , הקהילה, אלא בהיבט של כלל השכונה

אנשי בריאות הציבור  . בריאות ברמה ארצית ועולמית

,  התנהגויות, משתמשים בידע של יחסים בין חברתיים

הם עובדים על . רפואה ונושאים רפואיים, חקיקה

מספר נושאי בריאות במקביל כדי לשמור ולשפר את  

רבים מאנשי המקצוע  . הבריאות של האוכלוסייה

העוסקים בנושאי קידום בריאות לא קיבלו הכשרה  

.  יש צורך בהתמקצעות בתחום, לכן. לכך

תכנית הלימודים המוצעת במסגרת החוג תאפשר  

למתעניינים בתחום ולעוסקים והמיועדים לעסוק בו  

ולהרחיב את מיומנויותיהם  , להעמיק את הידע שלהם

התוכנית תדגיש רמה אקדמית גבוהה עם . המקצועיות

.  קשר הדוק לתוכניות בקהילה ולמחקר



תעסוקהמקומות

בריאותבקידוםלעבודהתחומיםשלרחבמגווןקיים

עללעבודהעדהבריאותבשירותימשרותהחל

בתוך.והרווחההבריאותוקידוםלמניעהתכניות

,ניהול,אדמיניסטרציהמשרותקיימותאלותחומים

,בריאותיותהתנהגויותושינויחינוך,מדיונויותחקיקת

בריאותכמקדםעבודה,שוניםבתחומיםמחקר

.ועודפרטיותבחברות

:בריאותלמקדמיעבודהמקומותמספרלהלן

בלשכותבריאותמקדם:הבריאותמשרד

.והמחוזיותהנפתיותהבריאות

וקידוםלחינוךהמחלקה:הבריאותמשרד

בריאות



תעסוקהמקומות

לאומית,מאוחדת,מכבי,כללית:הבריאותשירותי

אזוריותומועצותעיריות,בריאותעריםרשת

לעלותשמטרתהתכניתפעילהמ:ישראלמשטרת

המשטרהאנשישלהאישיתבריאותםרמתאת

התוכנית.התפקידבמילויהתפקודלשיפורולגרום

השוטרשלחייםבאורחותשינויבאמצעותהןמופעלת

.העבודהסביבתבשיפורוהן

חילשלהקבעמיעדיאחד:לישראלהגנהצבא

בקרבתחלואהומניעתבריאותקידוםהואהרפואה

פעילויותבמגווןעוסקבריאותקידוםמדור.ל"צהחיילי

.זהיעדלממשבמטרהבריאותמקדמות

:ועמותותאגודות

הזקןלמעןשירותיםולפיתוחלתכנוןהאגודה)אשל

(בישראל

הציבורלבריאותהאגודה

בסרטןלמלחמההאגודה

בטרםארגון

ישראלוינט'ג



:מחקרמכוני

ומדיניותאפידמיולוגיהלחקרהמכון:גרטנרמכון

(השומרתל)בריאות

(ישראלממשלת)לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

((ICDCם"מלבמחלותלבקרתהלאומיהמרכז

(הבריאותמשרד)לנגיפיםהמרכזיתהמעבדה

ס"ביהבמסגרתפועל)ביולוגיטרורלחקרהמרכז

(א"תאוניברסיטתהציבורלבריאות

מקדמותוחברותכושרמכוני:פרטיותחברות

-וB-Well,Movement:לדוגמא,בריאות

Luttinger.

תעסוקהמקומות



(:למי שסיים תואר בסיעוד)בריאות הציבור ות/אח

אחות  ; אחות בית ספר; אם וילדאחות -שמות חליפיים

אחות טיפת  ; אחות בריאות הקהילה; בריאות המשפחה

.  'וכו; אחות ציבורית; אחות סיעודית; חלב

:אנשי חינוך

מקדמי בריאותגנים 

ספר מקדמי בריאותבתי 

תעסוקהמקומות



אביב-אוניברסיטת תל, בוגרי קידום בריאות

B-well:  מקום עבודה

בחינוך גופני  B.Edתואר ראשון : השכלה קודמת

מגמת טיפוח  , ותנועה ממכללת סמינר הקיבוצים

ארגונומיה ותנועה, יציבה

?מה היתרונות והחסרונות של עבודתך

עם הרבה מקום  , עבודה מאתגרת ומעניינית מאוד

ליצירתיות ויוזמה אישית

החסרונות הן שמדובר בגוף עסקי ולכן לא תמיד  

אלא  , ניתן לקיים תכניות קידום בריאות כפי הנדרש

בהתאם לצרכי הלקוחות

? במה תרם לך התואר בקידום בריאות לעבודתך

התואר בעיקר תרם להבנת התחום והצורך בקידום  

כל .  הבנת המצב כיום בישראל לתחום, בריאות

.קורס תרם משהו

מנהלת פרויקטים בקידום בריאות ואורח חיים בריא  

בארגונים וחברות ומנהלת תחום ארגונומיה



מקדמת בריאות בעריית רמלה

בריאותעריםרשתבשיתוףרמלהעיריית:עבודהמקום

לחקלאותבפקולטההחייםבעלימדעי:קודמתהשכלה

גורמיםשלפעולהלשיתוףלגרוםמנסה:תפקיד

קידוםשלהתחוםולהרחיבבעירעירונייםוחוץעירוניים

דרךמקצועיתהנחיהמקבלת.האוכלוסייהלכלבריאות

.העירייהדרךישירותעובדתאבל,בריאותערים

?  מה היתרונות והחסרונות של עבודתך

עבודה ממש בתחום של קידום  , מעניין אותי-יתרונות

אבל זה  . היישום של הנושא של קידום בריאות, בריאות

אלא אני יותר  , תכניותלא ממש שאני בעצמי מפתחת 

.  תוכניותמקשרת בין גורמים ויחד איתם חושבים על 

הידע מהתואר עוזר לי בתחום וזה היה הדרישה  

.  תואר בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות-במכרז

.יש שעות עבודה נוחות והטבות של עובדת עירייה

איתואין לי תקציב משלי שאני יכולה לעשות -חסרונות

.אולי זה ישתנה בהמשך. משאביםאין לי .דברים



מכללת סמינר הקיבוצים:מקום עבודה

תואר ראשון בחינוך גופני ותנועה  : השכלה קודמת

מרצה לדרכי ההוראה ולאנטומיה  : תפקיד

במסגרת ההרצאות אני מכניסה  .  פונקציונאלית

תכנים של קידום בריאות באופן יום יומי

?מה היתרונות והחסרונות של עבודתך

זו עבודה מאתגרת ונותנת סיפוק יוצא  , יתרונות רבים

רואים הרבה אנשים ולראש  , היא גם מגוונת. מן הכלל

חיסרון אחד . ולראשונה היא עבודה אידאולוגית

המשכורת לא גבוהה  : בלבד

?מה תוכל לייעץ למישהו שמתעניין בקריירה כשלך

שמשתלם ללמוד ולצבור השכלה שמעניינת אותך ואז  

אפשר יהיה להגיע אליה מוכנים, אם תהיה הזדמנות

?במה תרם לך התואר בקידום בריאות לעבודתך

ממה שאני עושה ויודעת והאופן שאני  80%-בערך ב

.יכולה לארגן את המידע

מרצה במכללת סמינר הקיבוצים



כלליתבריאותשירותי:עבודהמקום

B.Scהחייםבמדעיראשוןתואר:קודמתהשכלה

טלפוניייעוץשלהשירותכלאתמרכזת:תפקיד

כלליתלקוחותנרשמיםאליו,מעישוןלגמילה

אישיייעוץתהליךועובריםעישוןבהפסקתהמעוניינים

הןעובדתאני.חודשייםלאורךשיחותמספרהכולל

.היועציםמולוהןהלקוחותמול

?עבודתךשלוהחסרונותהיתרונותמה

.כדיתוךגםהרבהלומדתאני,מעניינתהעבודה

.חשובהמטרהלמעןעובדיםוכולםנפלאיםהאנשים

שלבמקצועהכרהאיןעדיןובארץתקניםאין-חיסרון

בריאותמקדם

?לעבודתךבריאותבקידוםהתוארלךתרםבמה

בריאחייםאורח.כיוםלעבודתיהמוןתרםהתואר

מאודהעמקתיהתוארובזכותאותיענייןתמיד

וכיצדמקצועיבאופןמחקרבוניםכיצדלמדתי,בנושא

.בריאותלקידוםתכניותפועלמוציאים

הטלפוני לגמילה מעישוןמנהלת את הקו



מאמנת כושר אישית

עצמאית  :   מקום עבודה

תואר ראשון בחינוך גופני ותנועה  : השכלה קודמת

מאמני  , קורסי אימון כושר. עם התמחות בליקויי יציבה

. כל הזמן בקורסים והשתלמויות. 'וכוחדר כושר 

גורמת לאנשים לעשות  , מאמנת כושר אישית: תפקיד

.  מקצוע רלוונטילאנשי מפנה אותם , פעילות גופנית

.כמו כן עובדת בבתי אבות

3חוץ מזה יש לי . עובדת אחד על אחד רוב הזמן

.מבוגרים ומבוגרים בבית אבות, הליכה-קבוצות

כמו כן עם . שיחות על תהליכי הרזייה ותמיכה בהם

.אנשים עם מחלות

?במה תרם לך התואר בקידום בריאות לעבודתך

למדתי שפה  . היה מאוד מעניין. ידע ובעיקר ביטחון

נותן  . חדשה ולמדתי הרבה ידע שלהרבה מאמנים אין

לעבוד ממקום  . ביטחון ומייחד אותך ממאמנים אחרים

.יותר מקצועי



מקדמת בריאות  

הציבורלבריאותהאגודה:עבודהמקום

.ארגונומיויעוץ B.Edחינוך גופני : קודמתהשכלה 

,  ספרבבתי " נאמני בריאות"הפעלת תכנית : תפקיד

במקומות  " עובד בריא בארגון מצליח"הפעלת תכנית 

.תכניות לקהילהפיתוח , הרצאות לגמלאים, עבודה

?  היתרונות והחסרונות של עבודתךמה 

,  פיתוח תכניות, עבודה מהבית ובשטח: יתרונות

.מגוונת ונגיעה בתחומים רביםלאוכלוסייה חשיפה 

,  מעודכנים בתחומים כה רביםלהישאר קשה : חסרונות

בחשיבות  ( בעיקר מעסיקים)קשה לשכנע את הקהל 

.קידום הבריאות

? במה תרם לך התואר בקידום בריאות לעבודתך

כלים , מקצועיבשפה שימוש , תכניותידע בבניית 

.מושכלת של מחקריםקריאה , מידעלמציאת מקורות 

בריאות  , מדיה, עישון)ידע תיאורטי בתחומים שונים 

ראייה  , סטטיסטישאלונים וניתוח בניית , ...(הסביבה

.אפידמיולוגיתוחשיבה 



מורה בבית הספר לסיעוד ואחראית על בניית קורס 

.'קידום בריאות'

.בית הספר לסיעוד וולפסון: מקום עבודה

וקורסים  , תואר ראשון בסיעוד: השכלה קודמת

.מקצועיים הקשורים בסיעוד

מורה בבית הספר לסיעוד ואחראית על : תפקיד

בניית קורס של קידום בריאות

? במה תרם לך התואר בקידום בריאות לעבודתך

אהבתי את העניין של  , התואר קידם אותי בעבודה

קידום בריאות ולכן אתחיל ללמד קורס בקידום  

.בריאות

הקורס על ניהול פרויקטים  , התוכנית טובה ומעניינת

.צריך לקרב אותו לעולם של קידום בריאות, מעניין


