
 

 1                                                                                                2017 רבמטפסמעודכן  הנחיות לפרויקט גמר
 

 

 

 הנחיות לביצוע פרויקט גמר לתלמידי תואר מוסמך בבריאות הציבור

 במסלול ללא עבודת גמר 

להיות תיאורטי  יכולמטרת פרויקט הגמר הינה התנסות ותרגול השימוש בכלי מחקר שנרכשו במהלך הלימודים. הפרויקט 

 או מחקרי, תוך הדגשת הגישה המדעית והתרומה לקידום ההבנה ו/או הידע הקיימים.

 פרויקטל ומנחה בחירת נושא .א
מנחה פרויקט יהיה חבר סגל בביה"ס לבריאות הציבור או בפקולטה לרפואה או בפקולטה לניהול שבאוניברסיטת 

אביב. נושאי תפקידים בכירים במערכת הבריאות )ובכלל זאת נושאי תפקידים בהנהלות בתי החולים, קופות -תל

ים אף אם אינם חברי סגל באוניברסיטת החולים ומנהלי מחלקות, מכונים ויחידות בבתי חולים( יוכלו להיות מנח

 תל אביב. 

וועדת עבודת הגמר של ביה"ס  ,הצעת הפרויקט ושם המנחה יוגשו לאישור ראש תכנית המוסמך בבריאות הציבור

לפרויקט המוצע ולפעול  /ועדת אתיקהלבריאות הציבור. על התלמיד לברר מראש האם דרוש אישור ועדת הלסינקי

 .נדרש, כך שניתן יהיה לסיים את הפרויקט במועדלהשגת האישור במידה ו

 

 ניתן לבחור אחד מסוגי הפרויקטים הבאים: -סוגי פרויקטים .ב
 והצגת  ,בספרותהסכמה בנושא שאין עליו קריאה ביקורתית של ספרות רלוונטית ודיון : סקירת ספרות

פי מאמרים קיימים בספרות. המאמרים יתייחסו למחקרים רפואיים ודיון  על הצדדים השונים של הנושא

כגון:  ( ומדיניות בריאות קידום הבריאות ,בתחומי האפידמיולוגיה, הרפואה המונעת פתוחותבשאלות מחקר 

 .peer reviewedאנליטיים בעיתונים שהם  מאמרים 10. היקף מתאים: לפחות )סיבתיות, מדיניות בריאות

 שיטות המחקרוהשערותיו סקירת ספרות, תיאור מטרות המחקרמבוא, הכוללת  צעת מחקר מלאהכתיבת ה , 

)כולל הטיות  מתודולוגיות פוטנציאליות )כולל שיטות איסוף נתונים ועיבודים סטטיסטיים( והתייחסות לבעיות

  הנחיות להגשת הצעת מחקר לעבודת גמר לתואר מוסמך( -וערפלנים; ראה נספח ד'

  הכולל סקירת ספרות קצרה, בניית שאלון מחקר, תיאור תמציתי של מטרות  אפידמיולוגי אנליטימחקר

 /נתונים. פרויקט זה ניתן לבצע ממאגרי מידעסיכום והסקת מסקנות ,ושיטות המחקר, עיבוד וניתוח נתונים

 קיימים.

 איסוף  ושיטות המחקר סקירת ספרות קצרה, תיאור תמציתי של מטרות הכולל אפידמיולוגי - מחקר מעבדתי

 , ניתוח הנתונים, סיכום והסקת מסקנות.נתונים בהיקף מצומצם.

 סקירת ספרות קצרה, תיאור תמציתי של  הכולל -מערכות בריאות ניהולמחקר ב /מחקר בתחום קידום בריאות

  ., ניתוח הנתונים, סיכום והסקת מסקנותאיסוף נתונים בהיקף מצומצם, מטרות ושיטות המחקר

 הכולל התנסות של עשרה ימי עבודה מלאים בלשכת בריאות והגשת דו"ח מסכם  -פרקטיקום בלשכת בריאות

זה,  מסוג גמר לפרויקט ספציפיות הנחיות. במתכונת הגשת סקירת ספרות או מחקר אפידמיולוגי אנליטי

 .אתר הבאלהורדה מה, זמינים בלבד (כללי) קהילתית רפואה מסלול לתלמידיהמיועד 
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 :של שנה ב'(הצעת לפרויקט גמר )להגשה עד תום השבוע השמיני  .ג

 הבאים: מרכיבים כלול את התוגש עד תום השבוע השמיני של שנה ב' ותההצעה לפרויקט גמר 

  א(נספח ) להגשת הצעה לפרויקטחתום טופס מנחה 

 הכולל:  מילים( 500)עד  תקציר 
o  סוג הפרויקט )סקירת ספרות, כתיבת הצעת מחקר, מחקר אפידמיולוגי, מחקר מעבדתי, מחקר

  (, מחקר בניהולבקידום בריאות

o מבוא 

o שאלות ומטרות המחקר 

o )שיטות המחקר )כולל מקום ביצוע המחקר 

o  חלקו של התלמיד במחקר 

o לוח זמנים משוער לביצוע המחקר 
o נספח ב( מקורות( 5)עד  רשימת מקורות( 
 

 (ג)נספח פרויקט מסוג פרקטיקום יש להגיש טופס מנחה כולל נושא הפרויקט ב
 

 היקף הפרויקט .ד
את יגיש התלמיד  וובסיומ ,מקביל ליום עבודה בשבוע במהלך שלושה חודשיםעבודת הפרויקט מינימום להיקף 

להשלמת הפרויקט ככל נוסף . עם זאת, מצופה מהתלמיד שיקדיש זמן עבודת הפרויקט על פי ההנחיותסיכום 

 .הנדרש

 

 הפרויקט  עבודת  סיכום .ה

בהיקף של עד  היהסיכום יהעבודת הפרויקט עד סוף השנה השנייה ללימודי התואר. סיכום  אתעל התלמיד להגיש 

ודיון בממצאי הפרויקט. לאחר  ה המחקרית, תיאור השיטות, תוצאותכיל מבוא קצר והצגת השאליעמודים ו 40

את  .הערכהלועדה לעבודות גמר לתואר שני ויועבר לבדיקה וולהפרויקט   תסיכום עבודיוגש  ,אישור המנחה

 .דבנספח פרויקט ניתן למצוא סיכום עבודת הההנחיות המפורטות להגשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


