
 

 

 

 עמודים( 3) טופס סוקר לבדיקת הצעת מחקר -ו נספח

 

 לכבוד

 שלום רב,

 הנדון: בדיקת הצעה לעבודת גמר של הסטודנט/ית

 

  אביב.-מצ"ב הצעה לעבודת מחקר לקראת התואר מוסמך בבריאות הציבור, באוניברסיטת תל
  

 מצ"ב מסמך המפרט את הקריטריונים לעבודות גמר לתואר שני.

 

ס/י לנקודות הבאות: נושא המחקר, מטרת המחקר, השיטות, חלקו של התלמיד במחקר בהערותיך אנא התייח
 והיקף המחקר )האם מתאים לעבודה לקראת תואר שני( או כל נקודה אחרת הנראית לך חשובה.

 

, כאשר הסטודנט כבר החל להקים את מערך השנייהברצוני להדגיש, כי ההצעה מוגשת לקראת שנת הלימודים 
 פרשת דרכים חשובה, וחוות דעתך עשויה לתרום רבות.המחקר. זוהי 

 

על  בלבדאודה לך אם תוכל/י לבדוק את ההצעה ולהחזיר את חוות דעתך למזכירת בית הספר לבריאות הציבור  
 שבועות.  4גבי הטופס הרצ"ב תוך 

 

 אם מסיבות כלשהן נבצר ממך לעשות כן, אנא החזר/החזירי את ההצעה לאלתר.

 

 .03-6405717ן לפנות לגב' רונית שפיגל , מזכירת בית הספר טלפון: לבירורים, נית

 

 

 בתודה מראש ובכבוד רב,           

 

 

 גבע -פרופ' ליאת לרנר                   

 יו"ר ועדת עבודות גמר תואר שני       

 

 



 

 

 קריטריונים להצעת מחקר לעבודת גמר לתואר שני

 

 מיד לחשיבה מדעית ולביצוע עצמאי של מחקר מדעי.מטרת עבודת הגמר היא להכשיר את התל

עבודת הגמר היא המסגרת בה התלמיד מיישם בשלב התכנון, הביצוע ועיבוד הנתונים את שיטות המחקר אותן 
למד תוך הפעלת חשיבה מדעית וכמותית. השאיפה היא שעבודת הגמר תהיה ברמה ובהיקף שיאפשרו את 

 פרסומה כמאמר מדעי.

לתואר שני במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור מתבססות לרוב על מחקרים אוכלוסיתיים. כדי עבודות המחקר 
להבטיח שהמחקר המוצע יממש את מטרתו, תשפוט הועדה לעבודות גמר את הצעות המחקר על פי הקריטריונים 

 הבאים:

 

 :באוכלוסייהקריטריונים למחקרים תצפיתיים או התערבותיים 

טלות שאינן ניתנות לביצוע עצמאי על ידי התלמיד )לדוגמא: טיפול רפואי בחולים עבודות אלה עשויות לכלול מ
 במסגרת ניסוי קליני(, אולם חלקו של הסטודנט חייב לכלול:

הצגת שאלת המחקר )יכולה להיות תוצאה מרעיון מקורי של הסטודנט או להיגזר מנושאים שיוצעו על ידי  .1
 המנחה(.

 המחקר. ביצוע סקירת ספרות מכוונת לשאלת .2
 תכנון המחקר תחת הנחיית המנחה: .3

 .ניסוח מטרות המחקר 
 .כתיבת השערות המחקר 
 ביקורת, מחקר עוקבה, -קביעת סוג המחקר שיבוצע כדי לענות על מטרות המחקר )לדוגמא: מחקר מקרה

 ניסוי קליני מבוקר(.
 מטרות המחקר. קביעת אוכלוסיית המחקר, מסגרת הדגימה וחישוב גודל המדגם הנדרש כדי לענות על 
 .)קביעת שיטות איסוף הנתונים וכלי המחקר )שאלון, מבחן מעבדתי, מדידות אחרות וכדומה 

 .הגדרה מדויקת של המשתנים הבלתי תלויים והתלויים 
 .התייחסות להטיות אפשריות ולדרכים בהן ניתן להפחיתן 

 .התייחסות לתוקף המחקר 
 יים המתוכננים כדי לבדוק את השערות המחקר.תיאור שיטות עיבוד הנתונים והניתוחים הסטטיסט 

 הנלווים של המחקר ובמידת הצורך תיקופם*.  השאלונים  הכנת .4
 ביצוע או תיאום איסוף הנתונים*. .5
 ביצוע או לפחות השתתפות בראיונם של המשתתפים במחקר, ביצוע או השתתפות בביצוע מדידות המחקר*. .6
 ניתוחים סטטיסטיים.טיפול שוטף בנתונים, עיבוד נתונים וביצוע  .7
 כתיבת עבודת הגמר. .8

 

* תאושרנה גם עבודות גמר המתבססות על מאגרי נתונים קיימים. במקרה זה יושם דגש על תפקיד הסטודנט 
בפעולות כגון: תיקוף נתונים, בקרת איכות הנתונים, ניהול קבצים, טיפול מתאים במגבלות האפשריות של מאגר 

 . הנתונים ועיבוד סטטיסטי מתקדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

     

 תאריך: _______________

 לכבוד

 גב' רונית שפיגל

 מזכירת בית הספר לבריאות הציבור

 ביה"ס לבריאות הציבור

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 69978אביב -אוניברסיטת תל

 

 שלום רב,

 הנדון: חוות דעת להצעה לעבודת גמר

 ____שם הסטודנט/ית  שם ההצעה_____________________

 תחום __________________________________________________________________

 . _________________________2. ________________________     1שם המנחה/ים:  

 

 בדקתי את ההצעה המצ"ב ומצאתי אותה )סמן את המתאים(:
 ראויה לאישור ככתבה וכלשונה. .1

 צוע תיקונים קלים כמפורט בחוות הדעת/בגוף העבודה )באחריות המנחה(.תהיה ראויה לאישור לאחר בי .2

 בלתי מתאימה במתכונתה הנוכחית. יש לתקן/להוסיף בהתאם להערות, ולהחזיר אלי לבחינה מחודשת. .3

 בלתי ראויה לאישור. .4

 

 

 הערות )ניתן להוסיף דפים במידת הצורך(:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

_______________________         ________________________       _________________________ 

 חתימה                                                  תאריך          שם                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


