
 

 הספר לבריאות הציבור-בית

 (MAלימודים לתואר שני )

 מטרת הלימודים

כיום מכירים בגורמים התנהגותיים, חברתיים, סביבתיים, ביולוגיים, גנטיים, 
ארגוניים, מדיניים וכלכליים כמשפיעים על מצב הבריאות של פרטים 

ואוכלוסיות. בריאות הציבור הנה משאב מרכזי של חברה פעילה ומתפתחת, 
ושמירה על בריאות הציבור במובן הרחב ביותר הנה בסיס חיוני לכל מדינה 
וחברה. מכאן שפעילות לקידום בריאות הציבור צריכה לכלול לא רק פיתוח 
אמצעי אבחון וטיפול במסגרות רפואיות אלא בעיקר פיתוח סביבה וחברה, 

 התומכות באיכות חיים גבוהה.

תחומית להכשרת אנשי מקצוע  -רב בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת
גוון והיקף הידע הקיים ועם מערכות ממסוגלים להתמודד עם אשר יהיו 

 משתנות, בעלות גוון עיוני, מעשי ותוכני.

: בריאות הקהילה,  MPH תוארל התמחויות במסגרת הלימודים 4בבית הספר 
 , מנהל מערכות בריאות.אפידמיולוגיהקידום בריאות, 

  MPH תוארבבריאות סביבתית ותעסוקתית המעניקה ימודים בביה"ס מגמת ל

  MHAבביה"ס מגמת לימודים בניהול מערכות בריאות המעניקה תואר 

  MANבביה"ס מגמת לימודים בתזונה, בריאות והתנהגות המעניקה תואר 

 :התמחותתכניות ה פירוט

 בריאות הקהילה 

        (602682-21-82) תזה -עם כתיבת עבודת גמר מחקריתמסלול 

 (602686-21-86) עם פרויקט גמרמסלול 

  ד"ר ליזה רובין: תכניתה ראש

עוסקת בבריאות הציבור הקלסית מהשטח בעיקר בתחומים שלהלן:  התכנית
העולמית, הלאומית והמקומית, מדיניות  המדיניות בריאות הציבור ברמ

בריאות האם  חיסונים, ניטור מצבי בריאות ומחלה, פיקוח על שירותי בריאות,
לתית והיבטים יוהילד, מחלות מין, שחפת ואיידס, בריאות הסביבה, גנטיקה קה

זו מספקת לתלמידיה כלים להבנת שירותי  תכניתחוקיים של בריאות הציבור. 
 הבריאות בקהילה, להפעלתם ולפיתוחם.

 



 קידום בריאות

 (602682-21-80)תזה  -מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית

  (602686-21-80)פרויקט גמר  מסלול עם

 ענת גסר אדלסבורגד"ר : התכנית ראש

את  רב מערכתי המאפשר לפרט ולאוכלוסיה להגדילנו תהליך יקידום בריאות ה
ידום הבריאות מאפשר באמצעים שונים. ק שליטתם על מצב בריאותם ולשפרו

שיפור יכולות הפרט והחברה ומתן בריאות כוללת , נפשיתו רווחה גופנית
ה באמצעות העצמת הפרט לקידום  הבריאות הינמיטבית. הדרך הטובה ביותר 

לות משותפת יוהקהילה, שינויי מדיניות ורתימת גופים שונים לחשיבה ופע
 בריאות האוכלוסייה.לשיפור 

 קידום בריאות האוכלוסייה מתבסס על העקרונות הבאים:

  קא ולא ממוקדת דווכל שדרת החיים  ךלאורהתייחסות כוללנית
 באוכלוסיית חולים.

  תפיסה אקולוגית הדוגלת ביצירת סביבה המאפשרת בריאות מרבית
 לאוכלוסייה.

  ,שימוש בשיטות רב תחומיות לעידוד בריאות )תקשורת, חינוך, חקיקה
 הקצאת משאבים, שינויים ארגוניים, פיתוח קהילתי(. 

 .העצמה ברמת הפרט והקהילה 

בריאותית, המופעלת באמצעות בנית פעילות חברתית ו נוקידום בריאות הי
מדיניות ציבורית תומכת בריאות, בנית סביבה תומכת בריאות, בנית מיומנויות 

אישיות, חיזוק הפעילות הקהילתית והכוונה של שירותי הבריאות לקהילה 
זו יוכשרו מומחים בתכנון, הפעלה והערכה של תוכניות קידום  תכניתבולמניעה. 

 .התנסות בקהילהת. ההכשרה תכלול גם בריאות בכל האסטרטגיו

 אפידמיולוגיה

  (602682-21-81)תזה  -מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית

 (602686-21-80)מסלול עם פרויקט גמר 

  רונית אלמוג ד״ר: התכנית ראש

האפידמיולוגיה מהווה מדע בסיס מתפתח ורב עוצמה למחקר וליישום בתחום 
שימושי האפידמיולוגיה בתחומי בריאות  ית.בריאות הציבור והרפואה הקלינ

הציבור הינם רבים בהיותה המדע המרכזי המשלב את אמנות הריפוי עם 
המדעים המדויקים, תוך ניסיון להביא לרפואה את המימדים והמדדים 

 הכמותיים בכל תחומי הבריאות.



ים להובלה עצמאית, תכנון, ביצוע היעד העיקרי של המגמה הוא להכשיר חוקר
עיבוד סטטיסטי של מחקרים במגוון תחומים ויעדים ברצף הבריאות והחולי: ו

מחקרים אטיולוגיים לזיהוי ואפיון של סיבות למחלות ושל אינטראקציות בין 
מאפיינים גנטיים וסביבתיים בגרימת מחלות, מחקרים להכרה ולהבנה של 

ערבויות מהלך מחלה וגורמים פרוגנוסטיים, ניסויים לבחינת התוצאים של הת
ופיתוחים חדשניים לטיפול ומניעה של מחלות ומחקרים להערכה ובקרת איכות 

 של שירותי בריאות.  
בנוסף להכשרה המחקרית, מקנה המגמה כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים 

ולהסקה ופענוח של מידע אפידמיולוגי, כלים לתכנון, איסוף וכריית מידע 
פידמיולוגים(, ועקרונות לשימוש במידע ממאגרי מידע רפואיים )קליניים וא

תקף לקבלת החלטות קליניות יומיומיות, כמו גם עקרונות קבלת החלטות 
 בקביעת מדיניות מניעה וגילוי מוקדם של מחלות. 

הן בנושאי הבריאות עוסקת במדידת תחלואה וחקר התפרצויות האפידמיולוגיה 
  יות של העולם המערבי:הקלאסיים כמו מחלות זיהומיות והן במגפות המודרנ

בהתאם מוצעים במגמה  ועוד. , סוכרת, מחלות נוירולוגיותמחלות לב, סרטן
הכרת ההיבטים וכלי המחקר הייחודיים בתחומי את קורסי בחירה המאפשרים 

  האפידמיולוגיה השונים ובאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים.
ניינות או העבודה של ההכשרה תכלול ביצוע מחקר אפידמיולוגי בתחומי ההתע

 הסטודנט.

 מנהל מערכות בריאותמגמת 

 (602682-21-80)תזה  -מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית

 (602686-21-28)מסלול עם פרויקט גמר 

 מאיר פוגטש פרופ': התכנית ראש

של מערכות בריאות בתחומי  הניהולייםזו שמה דגש על ההיבטים  תכנית
יאות הנה אחת מהגדולות והמורכבות במדינה ערכת הברהמאקרו והמיקרו. מ

מכוח  21%-מן התוצר הלאומי ו 8%-המודרנית. בישראל צורכת המערכת  כ
ארגוני הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, משרדי הממשלה, העבודה. 

: הוצאה יםבתחום מוכר הליכיםמנהלים תקציבים גדולים וכוח אדם ניכר. הת
ע והגדלת היכולת הטכנולוגית הרפואית, ביזור, גוברת לבריאות, העמקת היד

ותחרות מבוקרת. הללו מחייבים הכשרת כוח אדם ניהולי בעל ראיה כוללת 
 . בתחומי הרפואה, הבריאות, המשפט, הניהול והכלכלה

מנהל מערכות בריאות מתרכזת בנושאי מדיניות ומינהל ציבורי ושמה  תכנית
והתווית מדיניות במערכות בריאות ת דגש על לימוד וחקר תהליכי קבלת החלטו

נחשפים לאופן שבו תחומים שונים;  תכניתציבוריות בארץ ובעולם. תלמידי ה
, משפטיים, ניהוליים, ציבוריים, חברתיים, אתיים וכדומה רגולטוריםכלכליים, 

לת לנהל ולשנות את תפקודן של מערכות בריאות בראיית ומשפיעים על היכ –
 מאקרו. 



דת לאנשי מחקר משטחי מדעי החברה, הבריאות והרווחה אשר מיוע תכניתה
מעוניינים לרכוש כלים תיאורטיים ומעשיים אשר יאפשרו להם להשתלב 

במערכת הבריאות בישראל ובשלוחותיה השונות בתפקידים העוסקים בהתוויות 
 מדיניות, ארגון וניהול בתחום הבריאות.

כחלק תדרות הרפואית מוכרת על ידי המועצה המדעית של ההס תכניתה
 מתכנית ההתמחות בבריאות הציבור.

 MPHלתואר  מגמת לימודים בבריאות סביבתית ותעסוקתית

 (602682-21-22)תזה  -מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית

 (602686-21-20)מסלול עם פרויקט גמר 

 ד"ר יהונתן דובנובראש המגמה: 

יאות סביבתית ובריאות בור בתחום של בריצהמגמה תכשיר אנשי בריאות 
העובד. זאת במטרה להכשיר כח אדם מקצועי, הבא מרקעים שונים, כנאמני 

עקב תנאי לפגיעה בריאות האוכלוסיה בכל הקשור לפגיעה באיכות הסביבה או 
התעסוקה של אוכלוסיות עובדים שונות. הגישה הכללית להקניית ידע בתחומים 

יולוגית של בעיות )אקטואליות( שתתת על הערכה והבנה אפידמואלו תהיה מ
 בתחום בריאות הסביבה והעובד, תוך הדגשת מנגנונים ודרכי מניעה.

; קרייםימן הנושאים הע דההוראה תנתן ע"י צוות מורים בעלי התמחות בכל אח
הערכת אפידמיולוגיה סביבתית, איכות אויר, מים, קרקע, טפול בשפכים, 

עסוקתיות, ובד, מחלות מקצוע תסביבתיים, עקרונות בריאות העסיכונים 
 תקינות, בטיחות וגהות.

מקבץ קורסי חובה של ביה"ס  -מערך הלימודים בנוי משלושה מקבצים  
לבריאות הציבור )קורסי יסוד(, מקבץ קורסי חובה למגמה ומקבץ קורסי בחירה 

 המותאמים לנושאי הענין המיוחדים של הסטודנט.

ן מקומות שבהם נדרש ידע מקצועי כזה, הצפי הוא שבוגרי המגמה יקלטו במגוו
ה, משרדי ממשלה, חברות יגודי ערים ותעשיירשויות מקומיות, א - כגון

  ותקינה.ציבוריות אות, מערכות יכלכליות, שרותי בר

 MHA ניהול מערכות בריאות לתוארמגמת לימודים ב

 (602682-21-22)תזה  -מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית

 (602686-21-26)ט גמר מסלול עם פרויק

  זיידיס יצחק ד״ר: המגמה ראש

של מערכות בריאות בתחומי  הניהולייםשמה דגש על ההיבטים זו  מגמה
ערכת הבריאות הנה אחת מהגדולות והמורכבות במדינה המאקרו והמיקרו. מ

מכוח  21%-מן התוצר הלאומי ו 8%-המודרנית. בישראל צורכת המערכת  כ
ארגוני הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, ה, משרדי הממשלהעבודה. 



: הוצאה יםבתחום מוכר הליכיםמנהלים תקציבים גדולים וכוח אדם ניכר. הת
גוברת לבריאות, העמקת הידע והגדלת היכולת הטכנולוגית הרפואית, ביזור, 

ותחרות מבוקרת. הללו מחייבים הכשרת כוח אדם ניהולי בעל ראיה כוללת 
ניהול מערכות  מגמתהבריאות, המשפט, הניהול והכלכלה.  בתחומי הרפואה,

בריאות בבית הספר לבריאות הציבור מתרכזת בנושאים הקשורים לניהול 
 כרוכים בכך.היבטים הכלכליים השל ארגוני בריאות בכל הרמות ובבפועל 

רחב ומעשי בתחומים הקשורים  קעלניהול מערכות בריאות מעניקה ר מגמהה
, בכל הרמות, המהווים חלק רגונים, ציבוריים ופרטייםלניהול גופים וא

היא  לניהול מערכות בריאות מגמהייחודה של  הממערכת הבריאות בישראל. 
ל על היבטי מדיניות האירגון, והיהמשלבת לימודי נבגישה כוללת, בין תחומית, 

רפואיים  -הניהול העיסקי והכלכלה שבהם עם הדגשים חברתיים ובריאותיים
מיועדת לתלמידים בעלי רקע תיאורטי  מגמההלמדעי החברה והסביבה. והקשר 

ומעשי בניהול ולמתעדים לעסוק בתחומים אלה, אשר מעוניינים להעמיק את 
ידיעתם והבנתם בתחומי עיסוקם כיום, כמו גם לרכוש כלים לניהול מערכות 

 מורכבות יותר בעתיד.

ית של ההסתדרות הרפואית ומהווה חלק מוכרת על ידי המועצה המדע מגמהה
 מתכנית ההתמחות במנהל רפואי לרופאים.

 

 MAN לתואר תזונה, בריאות והתנהגותמגמת לימודים ב

 (602682-21-21)תזה  -מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית

 (602686-21-20)מסלול עם פרויקט גמר 

 שגיא-ד"ר שירה זלברראש המגמה: 

תזונתיות תוך יישום של התנהגות תזונתית הרישות תזונה מאוזנת בהתאם לד
יעה ובטיפול במחלות שונות בריאה היא בעלת חשיבות רבה ומשמעותית במנ

כרוניות המאפיינות את מאה השנים האחרונות. יש יתרון רב ובעקר במחלות ה
לדרכי התערבות המשלבות טיפול תזונתי תוך התייחסות למימד ההתנהגותי, 

ומשפחתי של הפרט, תוך בניית מערכות תמיכה ומוטיבציה. אישיותי, חברתי 
התייחסות לצד ההתנהגותי של התזונה, ולתפקיד ב הואייחודה של מגמה זו 

 אותו הוא ממלא הן באטיולוגיה, הן במניעה והן בטיפול. 

לימוד והבנה מעמיקה של ההתנהגות ( 2 :העקריות כוללות המגמהמטרות 
 י לאורך מעגל החיים, במחלות כרוניותהתזונתית במצבי בריאות וחול

( 3 .הבנת התנהגות תזונתית בקרב אוכלוסיות מיוחדות( 1 ובהפרעות אכילה.
בתחום המשלב התנהגות תזונתית עם היבטים חברתיים,  יכולת הדרכה הקניית 

ידע נרחב הן ברמת המיקרו והן ברמת  (  הקניית4 תרבותיים ופסיכולוגיים.
 התערבויות בפרט ובקהילהו מחקרוהערכת ביצוע  ,תכנוןהמאקרו לצורך 

 .התנהגות תזונתיתבתחומי 



בעלי ידע והתמחות במדעי ההתנהגות, מדעי התזונה ומדעי  נםההתכנית מרצי 
ישלב קורסי חובה ובחירה של ביה"ס ימודים לההחברה והשילוב בינהם. מערך 

דת לבעלי לבריאות הציבור וקורסי חובה ובחירה של המגמה. התכניות מיוע
 -תואר ראשון בתזונה והמסיימים יקבלו תואר שני בתזונה, בריאות והתנהגות 

MAN . 

 תנאי הקבלה

הבריאות,  בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו״ל ממדעי 
בכל אחד  67-, ולא פחות מלפחות 88 וחה והחברה בציון ממוצע שלהחיים, הרו

 . חוגי(-לול דו)כאשר מדובר במס מחוגי הלימוד

  מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי
אישור המועצה אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות ב

או בלימודי  GRE-בו לעמוד בהצלחה בבחינת הלהשכלה גבוהה, יחוי
לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון ה במסגרת התואר הראשון. השלמ

 י. לימודים לתואר שנ

  למגמות מינהל וניהול מערכות בריאות התווספו שני תנאי קבלה
נוספים: ראיון אישי והכנת חיבור קצר אשר יעסוק בעולם התוכן של 
 מגמות מינהל וניהול )הראיון ומטלת הכתיבה יתקיימו באותו מועד(.

  הראשון שלהם קורסים לבוגרים אשר לא למדו במהלך לימודי התואר
תידרשנה השלמות במקצועות  )אנטומיה( ביולוגיהאו ו/יולוגיה בסוצ
קורסי ההשלמה אינם במניין שעות . 88 -ציון עובר בקורס השלמה אלו. 

 הלימודים לתואר. 

 .תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה 

  יתקיימו במועדים ומעלה. מועדי הבחינה  88באנגלית בציון מיון בחינת
 . בריאותעל פי החלטת הפקולטה למדעי הרווחה וה

לא ישלח זימון נוסף לבחינה. חובה להצטייד  - אלו יםרשום מועדיש ל
בתעודת זהות. בבחינה מותר השימוש בכל מילון שהוא. חדרי הבחינה 

יפורסמו ביום הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי וכן, באתר 
 כשבוע לפני מועד הבחינה.  -האינטרנט של בית הספר לבריאות הציבור 

)לקות למידה או לקות רפואית(,  צרכים מיוחדיםם בעלי מועמדי
בלו יאישור רשמי על ההקלות שק מתבקשים להעביר למזכירות ביה"ס

 לימודי התואר הראשון, מהאוניברסיטה/מכללה בה למדו. סגרתבמ
לגבי המועדים אליהם יוכלו  בית הספרמועמדים אלו יקבלו הודעה מ

 .לגשת
 .שני מכתבי המלצה 

  במערכות מידע ושימושי מחשב. ידע בסיסי 



 .מועמדים יזומנו לראיונות קבלה לפי דרישות ביה״ס 

  מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו
אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על ידי 

 האוניברסיטה, כתנאי לזכאותו לתואר.  

 .על כן יתקבלו קודם מועמדים עם  מספר התלמידים בתוכנית מוגבל
 דרישות קדם וכישורים טובים יותר.

 העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע 
מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם 

ם להגדרה מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימי
של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי 

הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי 
המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת 

בקשה לגופה הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל 
ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך ראיונות אישיים או 

 קבוצתיים.
לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט 

הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על 
הוועדה מוסמכת להחליט על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים ש

מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה  %5קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 
שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים 

 בתנאי הקבלה הפורמאלים של החוג אליו נרשמו.

 (MAN)תנאי קבלה ייחודיים במגמת תזונה, בריאות והתנהגות 

חו"ל במדעי התזונה בציון בראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או  בוגרי תואר
אשר  ,במקצועסיון יללא נסטודנטים גם יוכלו להתקבל  . לפחות 88ממוצע של 

. סטודנטים שטרם סיימו את סיימו תואר ראשון במדעי התזונהזה עתה 
חופשה תתאפשר ) הסטאג' יוכלו לשלב יציאה לסטאג' במהלך הלימודים

   תוך תיאום עם ראש המגמה. מלימודים(,

 

 תהליך ההרשמה

לאחר  2878076821 בההרשמה לביה״ס לבריאות הציבור בכל המגמות תסתיים 
 תאריך זה לא תתקבלנה בקשות נוספות!

 :את ההרשמה ניתן לבצע בשני אופנים



ערכת הרשמה לאוניברסיטה בחנויות הספרים האוניברסיטאיות,  רכוש. ל2
ברסיטת חיפה "מכלול" או בחנויות סטימצקי. התשלום בחנות הספרים של אוני

של דמי ההרשמה מתבצע בבנק באמצעות שובר לתשלום המצורף לטופס 
 ההרשמה שנמצא בערכה הנ"ל.

. להירשם לאוניברסיטה באמצעות האינטרנט. במקרה זה המועמד ישלם 1
תשלום מוזל עבור טופס ההרשמה הממוחשב ואת דמי ההרשמה ישלם באתר 

 טרנט באמצעות כרטיס אשראי.האינ

אוניברסיטת זו ניתן למצוא באתר האינטרנט של  אפשרותמידע מפורט אודות 
 מידע למועמדים -הרשמה וקבלה > ->: חיפה

 הנמצא שאלון אישי למועמדבמקביל לביצוע ההרשמה על הסטודנט למלא 
לבריאות יש להעביר מיידית למזכירות ביה"ס אותו  יה"סבאתר האינטרנט של ב

 .הציבור ולכל המאוחר בתאריך סיום ההרשמה

 מבנה הלימודים

ה( והשני כולל לבית הספר שני מסלולים, האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית )תז
  כתיבת פרויקט גמר.

במסלול הכולל  סימסטריאליות שעות לימוד שבועיות 37שעות הלימוד הן סה״כ 
סימסטריאליות שבועיות  לימוד שעות 44 תזה ו-גמר מחקרית כתיבת עבודת 

 47הדורשת  MHA למעט מגמת ניהול לתואר ,במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר
  .שעות לימוד סימסטריאליות

ל בית לת לימודי חובה לכוכולל תמחויותהתכניות והבכל ת הלימודים ותוכני
ולימודי בחירה. מתוך לימודי  והתמחות הספר, לימודי חובה של כל מגמה

את ו ההתמחות/שעות מלימודי הבחירה של המגמה  8הבחירה יש ללמוד לפחות 
אחרים מכל קורסי בית הספר או קורסים אחרים מחוגים  למודניתן ל היתר

שתי . יש לכתוב /תכניתראש המגמהמאישור קבלת לאחר  ,באוניברסיטה
 תזה ושלוש-כתיבת עבודת גמר מחקריתעבודות סמינריוניות במסלול עם 

גמר. העבודות הסמינריוניות צריכות  פרויקטבמסלול  עבודות סמינריוניות
ההתמחות באופן /אצל מורים שונים, במסגרת קורסי המגמה כתבילה
ואלי )עבודה ביחידים(. )הנחיות מפורטות ניתן למצוא באתר בידידאינ

  האינטרנט של ביה״ס(.

ובקידום  לניהול מערכות בריאות במגמה ,מנהל מערכות בריאותהתמחות בב* 
שלושה  קיימיםשעות שבועיות. כמו כן,  21הינן מספר שעות החובה  בריאות,

 ייקט גמר )ללא תזה(. קורסי חובה נוספים ללומדים במסלול עם כתיבת פרו

הלימודים כוללים נוכחות בפורום בית ספרי שיתקיים אחת לסמסטר, 
וכן הסטודנטים מחויבים בהשתתפות בשני כנסים אקדמאים במהלך לימודיהם 

 בהדרכת ספרייה שתתקיים לפני תחילת הלימודים.

ת השתתפות בקורס שיטות מחקר חובחלה במסלול הכולל כתיבת עבודת תזה 
חובת  חלהשש״ס. במסלול הכולל כתיבת פרוייקט גמר   1בהיקף  לתזה

http://harshama.haifa.ac.il/
http://harshama.haifa.ac.il/
http://harshama.haifa.ac.il/
http://publichealth.haifa.ac.il/images/Forms/candidate_personal_questionnaire.pdf


שש״ס.  1מחקריות, בהיקף -השתתפות בקורס הדרכה לעבודות גמר קליניות
 .לתואר השעות במניין נכללים אינם אלו קורסים

 הלימודים כוללים שני ימי לימוד בשבוע לפחות, במשך שנתיים.

 ביה״ס או של מגמת הלימוד.* ביה״ס רשאי לדרוש הצגת התזה בפורום של 

 תנאי מעבר משנה לשנה

הבאים:  קורסי החובהלפחות בשלושת  75ממוצע ציונים של  —
 ביוסטטיסטיקה, שיטות מחקר, ואפידמיולוגיה.

תזה מחייב  -עבודת גמר מחקרית  מעבר לשנה שניה במסלול עם כתיבת  —
יסטיקה, לפחות בשלושת הקורסים הבאים:  ביוסטט 85ממוצע ציונים של 

 שיטות מחקר ואפידמיולוגיה.

 סטודנטים שלא יגיעו לציונים אלה יועברו למסלולי הלימודים ללא תזה. 

 

לפרטים נוספים ומעודכנים על התכנית, יש לפנות למזכירות ביה״ס או לאתר 
 האינטרנט של בית הספר שכתובתו: 

http://publichealth.haifa.ac.il/index.php/he/ 
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