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 סדנת מחקר בבריאות וסביבה

 הקורס: מטרות 

תזה,  סדנ • הכותבים  לסטודנטים  אוה  דוקטורט  דוקטורט  בריאות   פוסט  בתחום 

 .וסביבה

תכלול • עמיתים  הסדנה  ולמידת  והכרות  הדרכה  בבריאות ,  סוגיות  עם  רחבה 

 .וסביבה

איסוף ח הצעת מחקר,  ופיתהשונים:    המחקרשלבי  סטודנטים בהסדנה מתאימה ל  •

 וכתיבה. וניתוח נתונים 

 ,במחקר  את עבודתם ואת האתגרים והדילמות  יציגו הסטודנטים  הסדנהבמהלך   •

רלוונטיים לתחומי המחקר  בנוסף, נקרא יחד טקסטים    נערוך דיונים ומשוב עמיתים.

 .מרכזיות בבריאות וסביבה בעולם ובישראל ונדון בסוגיות השונים

הקורס   • של  הסופי  שיוגדר  ב  מרכיביהיה  התוצר  המחקר  עם  עבודת  ביחד 

   .צרכיהם הסטודנטים לפי 

  

 נוכחות והשתתפות 

 מהמפגשים הקבוצתיים  80%נוכחות במינימום  •

 הצגת המחקר, אתגרים ודילמות בעבודת המחקר •

  ומשוב עמיתים בעל פה ובכתב השתתפות פעילה בדיונים •

נוכחות חובה: הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים בזום. במקרה  •

 תמונות הגלריה לא יוקלטו.   -שהשיעור יוקלט

 פנים אל פנים בתאום מראש.מספר פעמים במשך הסמסטר ניפגש  •

 

 ציון: עובר / לא עובר
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 תוכנית הסמסטר 

 נושא  

: המשתתפים בסדנה, נושאי המחקר ושלב המחקר. תיאום ציפיות  הכרותמפגש   .1

  אבני דרך מותאמות אישיתוהגדרת 

, שונים אפידמיולוגיה סביבתית, שאלונים, שימוש במאגריםסוגי המחקר בסדנה:   .2

   מחקר איכותני ועוד.

3.  Planetary Health  . 

 Frumkin  Myers &  2020קריאה

 באוויר הפתוח: סיור בכרמל  מפגש

4.  Planning and health  . 

 .Rydin et al 2012קריאה: 

 שינוי אקלים, משבר הקורונה, בריאות הציבור ומה שביניהם.    .5

  Salas et al. 2020 Manzanedo & Manning ,2020:קריאה

  שלבים בכתיבת עבודת המחקר כתיבה מדעית:  .6

בהתאם קריאה של מספר מאמרים  הבאים תהיהלמפגש זה ולשלושת המפגשים 

   .Saleh et al. 2019, Hermesh et al, 2020 , כגון של הסטודנטים המחקרלתחומי 

 סטודנטים לתואר שני בשנה ג'  –מצגות   .7

 סטודנטים לתואר שני בשנה ב'  – מצגות  .8

   דוקטורט ופוסט דוקטורט –מצגות   .9

 אבני הדרךמשוב: פגישות אישיות ומעקב אחר   .10

 משוב: פגישות אישיות ומעקב אחר אבני הדרך  .11

 עמיתים: עבודה בזוגות על פי נושאי המחקר, משוב בעל פה ובכתב למידת  .12

 , סיכום וטיפים להמשך מפגש סיום  .13
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