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 מבנה הלימודים .1

 לבית הספר שני מסלולים:

 :עם תיזה-מסלול א' .א

 הראשונות.  בשנתיים)שש"ס(  שעות שבועיות סמסטריאליות 36 "כסה לומדים זה במסלול

כתיבת סמינריון אחד וביצוע עבודת גמר מחקרית )תיזה(. עבודת תיזה מוגדרת כעבודת מחקר כולל  המסלול
 מקורית הכוללת איסוף נתונים, ברוב המקרים, עיבוד נתונים וניתוח נתונים. 

אינטרנט של ביה"ס. הכללים מדויקים להגשת עבודת התיזה ניתן למצוא באתר ו הנחיות
53-01-14-01-04-https://publichealth.haifa.ac.il/he/2014 

תחילת השנה השנייה ללימודים: יש להציג למרצה בקורס הדרכה לתיזה, בשבוע הראשון של ב 
 הסמסטר א', מסמך ובו אישור ראש תכנית/ התמחות לנושא התיזה ולמנחה.

 /טופס אישור ראש תוכנית + טופס הסכמת מנחה לתיזהיש להגיש את שני טפסים:  ס"יהבמזכירות ל 
 . גב' מריה ליברזוןהתמחות לנושא התיזה  ל

עד תחילת הסמסטר  כל המאוחרל  ,המנחים לשיפוט, רצוי להגיש דיי לת הצעת התיזה, מאושרת עא 
 השני בשנה השנייה.

מיועדת לכתיבת התיזה, לא ניתן להתחיל שנה שלישית ללא הצעה מאושרת על ידי  -נה שלישיתש 
 ללימודים מתקדמים.הרשות 

 

 : ללא תיזה -מסלול ב' .ב

  .התואר ללימוד בשנתיים)שש"ס(  שעות שבועיות סמסטריאליות 42 "כסה לומדים זה במסלול

עבודה מסכמת בתכניות: קידום בריאות, תזונה  /גמר תעבודכתיבת שני סמינריונים וכתיבת כולל  המסלול
, בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית,  ביואתיקהבריאות והתנהגות, ביוסטטיסטיקה, אפידמיולוגיה, קהילה, 

פעילות גופנית מאמץ ובריאות. עבודה מסכמת כוללת פיתוח רעיון למחקר על ידי סקירת ספרות רחבה, בנייה 
אלה מחקרית ותכנון מחקר מתאים. יתאפשר איסוף נתונים מינימאלי לפיילוט ופיתוח השערות מחקריות לש

 לבחינת כלי מחקר.

 . מבחן מסכםבתכניות מנהל מערכות בריאות וניהול מערכות בריאות יתקיים 

 

תנאים ב לעמוד עליכם, שימו לב,  סטודנטים שלומדים בתוכנית ללא תיזה ושוקלים לעבור למסלול עם תיזה

כתנאי  ,תחת הסעיף "תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' למסלול עם תיזה""הסברים כלליים", במשך המופיעים בה

מעבר מסלול, בנוסף למציאת מנחה. חובה ללמוד את הקורסים הבאים בשנה הראשונה ללימודים: ל

 )בסמסטר ב'(.וביוסטטיסטיקה למתקדמים  (בסמסטר א')ביוסטטיסטיקה מחקרי 

 

 

 

 

 

 

 

https://publichealth.haifa.ac.il/he/2014-04-01-14-01-53
mailto:https://publichealth.haifa.ac.il/he/2014-04-01-14-01-53
mailto:https://publichealth.haifa.ac.il/he/2014-04-01-14-01-53
mailto:https://publichealth.haifa.ac.il/he/2014-04-01-14-01-53
mailto:https://publichealth.haifa.ac.il/he/2014-04-01-14-01-53
mailto:mliberzon@univ.haifa.ac.il
mailto:mliberzon@univ.haifa.ac.il


 

2 

 גבביה"ס לבריאות הציבור לשנה"ל תשפ"מתווה הלימודים 

 

 יתקיימו בזום. ההוראה מימי 30%- ו, בקמפוס הלימודים יתקיימו פרונטלית

 

 שם יופיע לינק לזום של הקורס.  דרך המודל של כל קורס, יתבצע המקווניםהחיבור לשיעורים 

 

 :להלן התאריכים שבהם הלימודים יתקיימו בזום

 

 לברה"צ תשפ"גימי למידה בזום ביה"ס 

 סמסטר א

16-17.11 

7-8.12 

21-22.12  

28-29.12 

11-12.1 

 סמסטר ב

8.3 

29-30.3  

13.4 

27.4 

24.5 

 

 

  .תחשב כהיעדרותמצלמה אי פתיחת  .במהלך השיעורים המקווניםהסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות *

במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה. 

 תמונות הגלריה לא יוקלטו. –, במקרה שהשיעור יוקלט לידיעתכם

 

 .לסטודנטים לשונית – חיפה אוניברסיטת באתר מפורסםשל האוניברסיטה  אקדמי שנה לוח*

 

 

 

 

mailto:https://www.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92.pdf?csrt=6818098744328699853
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  תכנית הלימודים .2

 :תכנית הלימודים בכל התכניות  כוללת

 .קורסי חובה לכל בית הספר .1
 חובה של כל תכנית / התמחות.קורסי  .2
כנית / התמחות:  את לימודי הבחירה, יש לבחור על פי הטבלה המצורפת ת פי לע בחירה קורסי .3

 בהמשך.
שש"ס  6שש"ס קורסי בחירת תכנית התמחות באפידמיולוגיה ובביואתיקה ובריאות הציבור,  8יש לבחור לפחות 

שש"ס לפחות בבריאות ציבור תזונה בריאות התנהגות, מינהל מערכות בריאות, ניהול  4-לפחות בבריאות הקהילה ו
ת תעסוקתית מתוך קורסי הבחירה של מערכות בריאות, ביוסטטיסטיקה, קידום בריאות, בריאות סביבתית וגהו

 התכנית בה בחרת להתמחות. 

 :יש להשלים את מכסת השעות בקורסי בחירה מתוך כלל קורסי ביה"ס -קורסי בחירה כללים מביה"ס .4
 .על פי כל החובות שבשנתון -שש"ס בשנתיים 36תיזה בכל התוכניות צריכים ללמוד עם סטודנטים במסלול 

 .על פי כל החובות שבשנתון -שש"ס בשנתיים 42זה בכל התוכניות צריכים ללמוד תיללא סטודנטים במסלול 

 

 רשימת קורסי החובה לכל ביה"ס .1

ש הקורס שם הקורס מספר
ש

ס
"

 

 
 שנת
 לימוד

 הערות

 ניהול ותזונה תוכניות* לא חובה ל ראשונה 2 הציבור לבריאות מבוא 286.4100

 .וביואתיקה עילות גופניתפ ,תזונה, מנהל, ניהול: לתוכניות ראשונה 4 מחקר ושיטות אפידמיולוגיה 286.4140

 2 א מחקר ושיטות אפידמיולוגיה 286.4130
 אפידמיולוגיה: קידום, קהילה, תעסוקתית, לתוכניות ראשונה

 יקהוביוסטטיסט

 4 ב מחקר ושיטות אפידמיולוגיה 286.4150
 אפידמיולוגיה, תעסוקתית, קהילה, קידום: לתוכניות ראשונה

 .וביוסטטיסטיקה

 2 שיעור ותרגיל -מחקרי ביוסטטיסטיקה 286.4105

 תיזה עם למסלול חובה ראשונה
חובה לכולם  וביוסטטיסטיקה באפידמיולוגיה והתמחויות

 )תיזה ובלי תיזה(
 תיזה עם למסלול לעבור*חובה למי ששוקל 

 מנהל ניהול וביואתיקה -מסלול ללא תיזה  ראשונה 2 למנהל וניהול- א ביוסטטיסטיקה 286.4101

 תעסוקתית, קהילה, קידום תזונה -תיזה ללא מסלול ראשונה 2 א  ביוסטטיסטיקה 286.4106

 4 ביוסטטיסטיקה למתקדמים 286.4500

 תיזה עם למסלול חובה ראשונה
חובה לכולם  וביוסטטיסטיקה באפידמיולוגיה והתמחויות

 )תיזה ובלי תיזה(
 תיזה עם למסלול לעבור*חובה למי ששוקל 

 התוכניות לכל חובה ראשונה 0 מקוון-מדעית כתיבה 286.4004

 (מנהל וניהול לתזונה)לא  תיזה עם למסלול שנייה 2  01קבוצה  -לתיזה הדרכה .286.4001א.01

 וניהול מנהל -תיזה עם למסלול שנייה 2  02קבוצה  -לתיזה הדרכה .286.4001א.02

 לשני המסלולים: עם תיזה ובלי תיזה. לתזונה שנייה 2 תזונה -גמר ופרויקט לתיזה הדרכה 286.4006

 2 גמר לעבודת הדרכה 286.4002

רק לקהילה, אפידמיולוגיה,  –ללא תיזה  למסלול שנייה
 תעסוקתית ופעילות גופנית 

 חובת במסגרת ראו -קידום בריאות וביוסטטיסטיקה )
 (התמחות/  תכניות

 ומנהל לניהול תיזה ללא למסלול שנייה 2 גמר למבחן הדרכה 286.4010

 ודוקטורט איכותני מסלול עם תיזה מחקר איכותני  שנייה 2 איכותני מחקר שיטות 286.4116
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 כנית /התמחותחובת תרשימת קורסי .2

ש הקורס שם הקורס מספר
ש

ס
"

 

 
 שנת
 לימוד

 הערות

 הקהילה בריאות

 השנייה בשנה ילמדו תיזה עם מסלול ראשונה 4 בריאות הציבורמדיניות  286.4260

  שנייה 4 חיסונים מדיניות 286.4250

  ראשונה 2 וילד אם לבריאות מבוא 286.4270

  ראשונה 2 הציבור בבריאות חקיקה 286.4266

 בריאות קידום

  ראשונה 2 מושגי מפתח בקידום בריאות   286.4301

286.4340 
ומודלים המתארים התנהגות תאוריות 
 בריאותית

2 
 ראשונה

 

286.4310 
תכנון והערכת תכניות התערבות בקידום 

 בריאות
2 

 שנייה
 גמר לעבודת הדרכה כולל

286.4385 
תכנון אסטרטגי לשינוי התנהגות 

 בריאותית
4 

 שנייה
 

  שנייה 4 פרקטיקום בקידום בריאות 286.4311

 אפידמיולוגיה

 מופיע במסגרת חובת בי"ס ראשונה 0 ביוסטטיסטיקה למתקדמים 286.4500

  ראשונה 2 חקיקה בבריאות ציבור 286.4266

  שנייה 2 אפידמיולוגיה למתקדמים 286.4570

  שנייה 2 אנליזה-סקירת ספרות שיטתית ומתא 286.4128

 ביואתיקה

  ראשונה 2 אתיקה ותאוריות מוסר 286.4588

286.4189 
משפטית של קבלת החלטות הסדרה 
 בטיפול

2 
 ראשונה

 

  ראשונה 2 חקיקה בבריאות ציבור 286.4266

  שנייה 2 אתיקה ומשפט בבריאות 286.4438

  שנייה 2 ביואתיקה נקבע טרם

 ובריאות מאמץ גופנית פעילות

  שנייה 2 היבטים בשיטות אימון 295.5333

  שנייה 2 שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה 295.5302

  שנייה 2 היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים 295.5303

  שנייה 2 חולי לב וריאה תכנית אימון ושיקום 295.5305

295.5300 
295.5301 

תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי 
  סמינריון )א+ב(*

2 
2 

*מתקיים פעם בשנתיים. תלמיד ילמד את  ראשונה
הקורס בשנה הראשונה או השנייה ללימודיו 

 השנה מתקיים -בהתאם לקיום הקורס
 מקוון הקורס. "גבתשפ
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 ביוסטטיסטיקה

  ראשונה 2 מבוא לתכנות סטטיסטית 286.4107

 מופיע במסגרת חובת בי"ס ראשונה 0 ביוסטטיסטיקה למתקדמים 286.4500

  ראשונה 2 ג ביוסטטיסטיקה 286.4108

  ראשונה 2 כתיבת דו"ח סטטיסטי רפואי 286.4103

  ראשונה 2 ביוסטטיסטיקה ד'   286.4109

 גמר לעבודת הדרכה כולל שנייה 4 פרויקטים בביוסטטיסטיקה 286.4009

 בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית

  ראשונה 2 מבוא לבריאות העובד והסביבה 286.4110

  שנייה 2 מבוא למחלות תעסוקתיות 286.4550

 *2/4 קידום בריאות במקומות עבודה 286.4343
שש"ס למסלול ללא  4שש"ס למסלול תיזה,  2**  שנייה

 לעבודת הגמר פרטנית תיזה שכולל הדרכה

  שנייה 2 שיטות בגהות תעסוקתית 286.4922

  שנייה 2 טוקסיקולוגיהל מבוא 286.4912

  שנייה 2 ארגונומיה פיזיקלית 286.4923

  שנייה 2 הכרה ובקרה הנדסית 286.4921

  שנייה 2 מבוא לבטיחות בעבודה וניהול סיכונים 286.4962

 מנהל מערכות בריאות

  ראשונה 2 מערכת הבריאות בישראל 286.4440

  שנייה 2 מערכות בריאות בעולם 286.4405

  ראשונה 2 תיאוריות ודילמותיסודות הניהול, מבוא,  286.4422

  שנייה 4 כלכלת בריאות מורחב 286.4412

  שנייה 2 מבוא למדיניות ציבורית בבריאות 286.4402

 מתואמות ופגישות מקוון שנייה 2 גמר למבחן הדרכה 286.4010

 MHAניהול מערכות בריאות 

286.4480 
 2 כלכלה פוליטית 

 ראשונה
 

  ראשונה 2 מבוא, תיאוריות ודילמותיסודות הניהול,  286.4422

  ראשונה 2 יסודות הכלכלה 286.4400

  ראשונה 2 מערכת הבריאות בישראל 286.4440

 *חובה למסלול ללא תיזה ראשונה 2 ניהול פיננסי של מערכות בריאות 286.4445

  שנייה 2 מערכות בריאות בעולם 286.4405

  שנייה 2 אתיקה ומשפט בבריאות 286.4438

  שנייה 4 כלכלת בריאות מורחב 286.4412
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 מתואמות ופגישות מקוון שנייה 2 גמר למבחן הדרכה 286.4010

 
 MAN , בריאות והתנהגות תזונה

 2 סוגיות בדימוי גוף   286.4839
  ראשונה

  ראשונה 2 פסיכופתולוגיה 286.4814

  ראשונה 2 מודלים ותיאוריות של שינוי 286.4820

  ראשונה 2 אפידמיולוגיה תזונתית 286.4812

  שנייה 2 סוגיות בטיפול 286.4821

286.4805 
+ 

286.4808 

 א-CBT )) טיפול קוגניטיבי התנהגותי
 

 טיפול קוגניטיבי התנהגותי יישומי
(CBT )-ב 

4 
 
4 

 
 שנייה

 

  שנייה 4 הפרעות אכילה 286.4806
 

 ....הבא בעמוד המשך
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לתשפ"ג. רשימת קורסי בחירת התמחות  3   
 

 התמחויותה הבחירה קורסי

 מספר
 הקורס

ש הקורס שם
ש

ס
"

 

ם
דו

קי
 

ה
גי

לו
יו
מ

ד
פי

א
 

ה
יל

ה
ק

ת 
תי

ק
סו

ע
ת

 

ול
ה

ני
 

הל
מנ

ה 
ונ

תז
 

ה
ק
טי

ס
טי

ט
ס

יו
ב

 

ה
ק
תי

א
יו
ב

 

ת
לו

עי
פ

ת 
ני

פ
גו

 

      V     2 הציבור לבריאות מבוא 286.4100

         V V  2 והסביבה העובד לבריאות מבוא 286.4110

   V        4 סטטיסטי ביעוץ התנסות 286.4111

   V      V   למידת מכונה: יישום בתחום הבריאות  286.4112

   V      V  2 הישרדות ניתוח 286.4122

   V      V  2 אנליזה-ומטה שיטתית ספרות סקירת 286.4128

286.4177 
 

 סביבות מקדמות בריאות ובנות קיימא
4 
 

V V V       V 

286.4178 
 

 מדיניות בריאות עירונית
2 
 

    V V     

     V V      מדיניות עיר בריאה לכל: אתגרים והזדמנויות 286.4175

286.4185 
 

 מחשבות והתנהגויות אובדניות
2 
 

  V    V    

286.4186 
 

אסטרטגיות למניעה וניהול של הפרעות 
 פסיכיאטריות

2 
 

    V V     

        V   2 התפתחותיותפרעות נוירו ה 286.4187

286.4188 
 

יעדי הפיתוח של האו"ם בראי מדיניות, בריאות 
 וסביבה 

2 V   V  V     

        V  V 2 סביבות ידידותיות גיל ובריאות 286.4190

  V         2 זכויות אדם מדיניות ובריאות 286.4580

286.4189 
 

 בטיפולהסדרה משפטית של קבלת החלטות 
 מיועד למי שלמד את הקורס אתיקה ומשפטלא *

2   V   V     

286.4206 
 

   V        2 חשיבה סטטיסטית

   V      V   כתיבת דוח סטטיסטי רפואי 286.4103

         V V 4 חיסונים מדיניות 286.4250

 V   V  V    V 4 הציבור בריאות מדיניות 286.4260

286.4263 
שחפת, איידס  –מדבקות מיוחדות  מחלות
 19וקוביד 

2   V        

 V      V    2 הציבור בבריאות חקיקה 286.4266

 V  V       V 2 בריאות של חברתיים מאפיינים השפעת 286.4320

286.4340 
 התנהגות המתארים ומודלים תאוריות

 בריאותית
2   V       V 

 V  V       V 2 נוער בריאות קידום 286.4341

       V   V 2 עבודה במקומות בריאות קידום 286.4343

 V V V        V 4 חיים אורחות 286.4350

 V V  V V V    V 2 ובריאות שינה 286.4351

       V V V   V     V 2 ובריאות בממשל סוגיות 286.4365

286.4371 
 התמכרות מנקודת מבט של בריאות הציבור 

 (וחברה סמים)שם קודם: 
2 V V V       V 

 V       V       V 2 דילמות עכשוויות –תזונתית  מדיניות 286.4375
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שש"ס לפחות  6שש"ס קורסי בחירת תכנית התמחות באפידמיולוגיה ובביואתיקה ובריאות הציבור,  8ש לבחור לפחות י 
שש"ס לפחות בבריאות ציבור תזונה בריאות התנהגות, מינהל מערכות בריאות, ניהול מערכות  4-בבריאות הקהילה ו

ת תעסוקתית מתוך קורסי הבחירה של התכנית בה בחרת בריאות, ביוסטטיסטיקה, קידום בריאות, בריאות סביבתית וגהו
 להתמחות. 

       V  V V 4 באמצעי בידור וחינוך  שימוש 286.4376

       V  V  V V 2 כרונית בתחלואה וחברתיים ניהוליים אתגרים 286.4380

  V    V     2 'א ציבורית למדיניות מבוא 286.4402

 V V     2 ובריאות ציבורית במדיניות חדשות גישות 286.4403
 
 

   

         V  V 2 בריאות מקצועות ניהול 286.4421

  V V   V     2 החלטות קבלת 286.4433

      V  V     2 ושיווק עסקית מדיניות 286.4435

     V V     2 רפואית אינפורמטיקה 286.4437

     V      2 בבריאות ומשפט אתיקה 286.4438

  V V    V     2 בריאות סל, רגולציה, תרופות 286.4441

      V V     4 וניהולם ארגונים 286.4455

     V   V  V  2 בישראל נשים בריאות 286.4525

 V        V  2 מוקדם של מחלות  גילוי 286.4535

 האוכלוסייה הצבא בריאותמיוחדות:  אוכלוסיות 286.4540

 הערבית
2  V   V V     

    V V     V  2 תזונה וסרטן 286.4547

 V      V   V 2 בתזונה מוטיבציוני ראיון 286.4804

    V       4 תאוריות של משפחה וטיפול משפחתי 286.4807

 V V V V V V    V 2 ציבור בבריאות כסוגיה השמנה 286.4829

    V       4 בינאישי ויעוץ התערבות 286.4830

286.4831
+ 

286.4832 

 אחלק -מוחלשות אוכלוסיות למען דיאטנים
 בחלק -מוחלשות אוכלוסיות למען דיאטנים

 
4       V    

       V V V  2 סביבתית אפידמיולוגיה 286.4963

    V       2 טווח קצר התנהגותי תזונתי טיפול מיומנויות 286.4983

 V  V        2 וטיפול למדידה חדשות גישות: כרוני כאב 286.4986

   2 בריאותיים-חברתיים היבטים: ישראל ערביי 286.4987
 

 
 V V     

     V V  V V  2 טלמדיסין 286.4988

     V V     2 ניהול פיננסי של מערכות בריאות 286.4445

    V       4 הטיפול הקבוצתי 286.4823

286.4310 
והערכת תכניות התערבות בקידום תכנון 

 בריאות
2          

V 
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 פתוחים לכל תכניות הלימוד  –רשימת קורסי בחירה כלליים  .4

קורסי בחירת התמחות  טבלתשב הקורסים כל לרבות, הציבור לבריאות ס"ביה במסגרת שניתנים הקורסים כל

להשלמת מכסת השעות לסיום התואר כנדרש בתוכנית הלימודים  ,םיכללי בחירה כקורסי בפניכם פתוחיםשלעיל, 

בהתאם לתוכן  ,כמובן. במהלך השנתיים –שש"ס מסלול עם תיזה  36-שש"ס מסלול ללא תיזה  42:  שלכם

 ולזמנים.

 .למעלה 3 סעיף- התמחות בחירת טבלת מתוך נוספיםלבחור קורסים  ניתן

לשונית  -אתר אוניברסיטת חיפה -ופיעים בקטלוג קורסיםמכל הקורסים ופרטיהם  -יתכנו שינוייםי 

 .לסטודנטים

 

 

 

 

 

 

 )בנוסף לקורסים בטבלת בחירת התמחות( כלליים בחירה קורסי

ס שם הקורס מספר הקורס
ש"

ש
 

ס
ר
ט

ס
מ

 

 
 הערות שם מרצה

290.4077 GCP א 2 אתיקה ומשפט בבריאות 
 -פלד מאיה"ר ד

 רז
 מקוון

 קיץ SPSS 2-בניהול וניתוח נתונים  286.4974
ד"ר פבל 

 גולדשטיין
 לא יתקיים בתשפ"ג

  ד"ר ירון דנקמפ קיץ 2 אינפורמטיקה רפואית 286.4437

286.4001 
 -הדרכה לתיזה ופרויקט גמר

 קורס מאסף
 ב 2

ד"ר גלית 

 וינשטיין

 10-12יום רביעי 

 )הרשמה לקורס זה דרך מזכירות ביה"ס(

 א 2 איכותני א' -שיטות מחקר  286.4116
-פרופ' ענת גסר

 אדלסבורג

 12-14רביעי 

 מחקר איכותני ולדוקטורטלמסלול עם תיזה ו חובה

 ב 2 שיטות מחקר מתקדמות לתיזה 286.4952
פרופ' שירה 

 שגיא-זלבר

 14-16רביעי 

 בחירה למחקר מתקדם

 א 2 סמינר דוקטורנטים 286.5000
פרופ' שירה 

 שגיא-זלבר
 9-12שני 

 ב 2 ב' פורום דוקטורנטים 286.7000
פרופ' שירה 

 שגיא-זלבר
 9-12שני 

 א 2 כתיבת מאמרים בבריאות ציבור 286.4005
פרופ' אורנה 

 אפל -בראון

 12-14 שני

 (ההצעה אישור)לאחר לדוקטורנטים שלב ב 

 חובה לדוקטורנטים בלבד

286.4205 
ליווי סטטיסטי לכותבי תיזה 

 ודוקטורנטים
 14-16יום שני  ד"ר יובל נוב א + ב 0
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 הסברים כלליים  .3

 

 תאםהב תמחותה בחירתות קורסי החובה א ןכו ,ל הסטודנטים ללמוד את קורסי החובה של כלל ביה"סע 
רק אם אין קורס חובת  כלליקורס בחירה  ללמודניתן . תכנית הלימודים הספציפית אליה הם שייכיםל

 בי"ס/תכנית באותה עת.

 
 מתקייםלימודים, וכן באשור החוג בו הניתן ללמוד קורסים מחוגים אחרים באוניברסיטה, באישור ראש תכנית 

 ."סשש 4הקורס, בהיקף של עד 
 
ובאישור סטודנטים מחויבים במהלך הלימודים להשתתף בשני כנסים מדעים הקשורים לנושא התכנית שלהם ה 

 . ראש התכנית

 
ל סטודנט יהיה חייב להשתתף בהדרכת ספרייה דרך פורטל הסטודנטים שלו, שיוכל לעשות באופן מקוון כ 

ההדרכה הינה חלק מקורס החובה לכל  במהלך סמסטר א' ואשר בלעדיה, לא יותר לו לעלות לשנה ב'.
 הסטודנטים "כתיבה מדעית" מקוון.

 

 
 80אינם נכללים בממוצע הציונים ובסך כל הנקודות הנצברות לתואר. ציון עובר בהם הוא  ורסי ההשלמהק 

ההשלמה לפני תחילת  ייש להירשם לקורס .תנאי ללימודיםלפחות. סטודנטים שחויבו בהשלמות מתקבלים על 
בהתאם לתנאים שנכתבו בהודעת הקבלה ובנספח. עם יתבצע על ידי מזכירות בית הספר,  הרישוםהשנה, 

 טפל בהעברתכם למעמד מן המניין. ת"ס ביה מזכירותקבלת ציון סופי  בקורסי ההשלמה, 
 .לא ניתן לעבור לשנה ב' מבלי לעבור בהצלחה את קורסי ההשלמה**

 

הסטודנטים במסלול הכולל כתיבת תיזה חייבים בהגשת עבודה סמינריונית אחת.  :בודות סמינריוניותע 
עבודות סמינריוניות. כתיבת הסמינריון  2הכולל פרויקט גמר, חייבים בהגשת סטודנטים, הלומדים במסלול 

עם  תהיה בקורסים המוגדרים סמינריון, ובכל קורס בו יאשר המרצה לכתוב סמינריון, לפי בחירתכם ובתיאום
  המרצה. העבודות הסמינריוניות צריכות להיות מוגשות באופן אינדיבידואלי )עבודה ביחידים(.

 
סמינריון יכלול הצגת נושא מסוים ע"י ניתוח ספרות מדעית שמקורו בספרים או מאמרים בעיתונים שעברו 

יכלול גם ביקורת על הערכת עמיתים. הסמינריון יציג את המידע הידוע היום בעולם בנושא בצורה מדעית ו
 -עמודים ולא יותר מ 10מאמרים ואורכו יהיה מעל  15המחקרים וכיווני מחקר עתידים. סמינריון יכלול לפחות 

. את הסמינריון יש לכתוב לפי כללי הכתיבה DAVID 12עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי, בפונט  20
 "סביה אתר מתוך -סמינריון לכתיבת הנחיות המדעית.

 
 רויקטפמהלך הקורסים, בהם מוגשת עבודה/סמינריון כמטלת סיום, על פי שיקול המרצה וכן בסיום הגשת ב 

 הגמר/התיזה, תתכן בחינה בעל פה, עפ"י דרישות המרצים.
 
 שך הלימודים: מ 

)שנתיים שנים  3-לא יארך מעבר לתקנון לימודי תואר שני קובע כי משך הלימודים במסלול עם כתיבת תיזה 
 ושנה שלישית לכתיבת עבודת התיזה(. , לימוד הקורסים, חובות שמיעה

 הינו שנתיים. תיזה ללאמשך הלימודים במסלול 
 
 
 
 
 

mailto:https://publichealth.haifa.ac.il/images/Forms/conference_confirmation.pdf
mailto:https://publichealth.haifa.ac.il/images/Forms/conference_confirmation.pdf
mailto:https://publichealth.haifa.ac.il/images/Forms/conference_confirmation.pdf
mailto:https://publichealth.haifa.ac.il/images//SecondDegreeInformation/TASHPAB/seminarion.pdf
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 'לשנה ב 'תנאי מעבר משנה א

 תנאי המעבר ממעמד "על תנאי" למעמד "מן המניין" )עבור הסטודנטים הרלוונטיים(.*השלמת כל 

 זה( מחייב: י*מעבר לשנה שניה במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )ת

לפחות  בשלושת הקורסים הבאים: ביוסטטיסטיקה מחקרי, אפידמיולוגיה ושיטות מחקר  85מוצע ציונים של מ 
 א' ואפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב'. 

 לפחות בכל קורסי שנה א'  80מוצע מ 

 בכל אחד מהקורסים בשנה א'.  70יון של לפחות צ 

הדרכה לתיזה בשבוע הראשון של הסמסטר  די להתחיל שנה ב' במסלול מחקרי, יש להציג למרצה בקורסכ 
 א', מסמך ובו אישור ראש תכנית לימודים לנושא התיזה ולמנחה.

 טודנטים שלא יעמדו בדרישות  אלה יועברו למסלול לימודים ללא תיזה.ס 

 

 וביצוע פעולות באמצעות האינטרנט סטודנטיםהכניסה לפורטל 

. זו סיסמא לפורטל הרשמה וכן הסיסמא הראשונית בהודעת הקבלה שסטודנט מקבל הביתה מופיעה סיסמא

 לכניסה לפורטל. סיסמא זו תקפה עד הכניסה הראשונה לפורטל.

 כלומר, הכניסה הראשונה לפורטל היא עם ת.ז. )כמשתמש( והסיסמא הראשונית שנשלחה.

 

 ניתן לבצע את הפעולות הבאות:, שלכם האישי הפורטלבמערכת 

 ביה"ס וחוגים אחרים.צפייה במערכת השיעורים של  .1

 צפייה במערכת השעורים הנוכחית אליה רשום הסטודנט. .2

 צפייה במערכת שכר הלימוד של הסטודנט .3

 צפייה בציונים .4

 עדכון פרטים אישיים ועדכון פרטי חשבון בנק .5

 ביטולי שעורים .6

 חדרי לימוד .7

 פירוט אישורים .8

 לוח בחינות .9

 

 תווית כניסה לאוניברסיטה

לרכוש מדבקות כניסה לרכב, לתלמידי תואר שני, כדי להחנות במתחם אוניברסיטת חיפה מאפשרת 
 ₪. 120 –( או ד' האוניברסיטה. מדבקת רכב ליום אחד בלבד )יום ה'

 שימו לב, לא ניתן להיכנס עם רכב לאוניברסיטה, גם לא בתקופת המבחנים עם מדבקה לא תואמת!
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 !שלנו האלקטרוני המודעות לוח

לכתובת הדוא"ל  והפקולטה"ס מביהלאחר בניית ורישום מערכת לימודים, ועל מנת לקבל עדכונים שוטפים והודעות 

: שלכם ולאפליקציה, באחריותכם להיכנס ולהירשם למערכת לוח המודעות האלקטרוני של ביה"ס בכתובת
ssages.haifa.ac.il/publichealthhttps://me/    . 

 עליכם לבחור את רשימת התפוצה המתאימה לכם.

 שימו לב! יש להירשם כל שנה מחדש לרשימת התפוצה הרלוונטית עבורכם.

 .מערכת הודעות חוגיותתחת הכותר  במרכז המידע לסטודנטיםלרשותכם, חומרי הדרכה נמצאים 

 

 חדרי לימוד

לא יינתנו מספר תוכלו לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים אליהם נרשמתם בפורטל הסטודנטים. 
 .החדרים בטלפון

 

  תמיכה טכנית

 מוקד התמיכה לסטודנטים  -תמיכה טכנית לסטודנטים בנושאי מחשוב     

 

 ביטול שעורים

 ניתן לברר:מידע על ביטול שיעורים יומי 

 בלוח המודעות האלקטרוני של ביה"ס. .1

 על גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בבנייני האוניברסיטה. .2

 באתר האינטרנט של האוניברסיטה. .3

  .אפליקציה הסלולרית של אונ' חיפהישירות לטלפון הסלולארי  דרך ה .4

 .הקורס אתר, במודל מהמרצים הודעות לבדוק .5

 

 שירותי דיקנאט הסטודנטים

הסטודנטים הוא הרשות המרכזית באוניברסיטה הפועלת לרווחת הסטודנטים והמטפלת  דיקנאט

בבעיותיהם האישיות, האקדמיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמינהליים של 

תוכלו למצוא מידע בנושאים שונים  הסטודנטיםדיקנאט באתר האוניברסיטה וכן עם אגודת הסטודנטים. 

 כגון: מילואים, נגישות ולקויות למידה, התאמות להריון ולידה, ייעוץ פסיכולוגי, מעונות ודיור וכדומה. 

 

 

 ,מוצלחת ומהנה בברכת שנת לימודים פורייה

https://messages.haifa.ac.il/publichealth/
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
mailto:https://stud-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
mailto:https://stud-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://dekanat.haifa.ac.il/
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 סגל ביה"ס לבריאות הציבור

 


