
 

 

 עמודים( 3יה לסוקר לבדיקת עבודת גמר )פנ -נספח ז

 

 תאריך: 

 לכבוד

 

 שלום רב,

 ______________הנדון:  עבודת גמר של הסטודנט/ית

אני פונה אליך/אלייך בבקשה לסייע לנו בבדיקה והערכה של עבודת הגמר המצ"ב, שהוגשה לוועדה לעבודות גמר של 

 ע"ש סאקלר.תואר שני בביה"ס לבריאות הציבור, בפקולטה לרפואה 

(. כתובת המייל להחזרת חוות ---------מעת קבלתה )עד  שמונה שבועות אודה לך אם תשלח/י את חוות דעתך לוועדה תוך

 sphmaster@tauex.tau.ac.ilהדעת: 

וט הסיבות המצדיקות את הענקת הציון "מעולה" , אבקשך לצרף מכתב עם פיר95אם הציון הראוי לעבודה זו הוא מעל 

 לעבודה זו. 

 ( לחיבור, לפי ההמלצות כדלקמן:0-100ציון האוניברסיטה )

 עת-מחקר ברמה מתודולוגית גבוהה מאוד, בעל מקוריות, שהתפרסם או ראוי להתפרסם בכתב  95-100

 עם שיפוט עמיתים.           

 עת -המוסיף ידע בבריאות הציבור וראוי להתפרסם בכתבמחקר ברמה מתודולוגית טובה,    90-94

 עם שיפוט עמיתים. 

 עבודה ברמה מתודולוגית תקינה, המוסיפה ידע בבריאות הציבור.    85-89

 העבודה משביעת רצון, מבחינת היקף ושיטות המחקר.   75-84

 עבודה העומדת בקושי בדרישות.    60-74

 ויה לשמש כחיבור לתואר שני.נכשל, העבודה אינה רא - 60-למטה מ

 אנא הקפד/י על נהלים אלה למען האחידות בין מקבלי התואר השני במדרשת הפקולטה לרפואה.

 הציון הוא על העבודה כפי שהוגשה והוא סופי.

 פה(.-בתום הליכי הערכת העבודה תוזמן להשתתף בצוות הבוחנים של מגיש/ת העבודה )בחינה בעל

 מך לחוות את דעתך על העבודה, אנא הודע/הודיעי בהקדם במייל חוזר.אם מסיבות כלשהן נבצר מ

אנו מודעים לעובדה כי בקשה זו מהווה מטלה המכבידה על פעילותך השוטפת, אך עזרתך וסיועך חשובים לנו ביותר, ועל 

 כך תודתנו מראש.

 

 בברכה,                              

 

 פרופ' תמי שוחט                                                                                       

 יו"ר ועדת עבודות גמר תואר שני       
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 קריטריונים להצעת מחקר ועבודת גמר לתואר שני

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

יד מיישם בשלב התכנון, הביצוע ועיבוד הנתונים את שיטות המחקר אותן למד תוך עבודת הגמר היא המסגרת בה התלמ

 הפעלת חשיבה מדעית וכמותית. השאיפה היא שעבודת הגמר תהיה ברמה ובהיקף שיאפשרו את פרסומה כמאמר מדעי.

כדי להבטיח עבודות המחקר לתואר שני במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור מתבססות לרוב על מחקרים אוכלוסיתיים. 

 שהמחקר המוצע יממש את מטרתו, תשפוט הועדה לעבודות גמר את הצעות המחקר על פי הקריטריונים הבאים:

 

 קריטריונים למחקרים תצפיתיים או התערבותיים באוכלוסייה:

במסגרת עבודות אלה עשויות לכלול מטלות שאינן ניתנות לביצוע עצמאי על ידי התלמיד )לדוגמא: טיפול רפואי בחולים 

 ניסוי קליני(, אולם חלקו של הסטודנט חייב לכלול:

 

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

 ביצוע סקירת ספרות מכוונת לשאלת המחקר. .2

 תכנון המחקר תחת הנחיית המנחה: .3

 .ניסוח מטרות המחקר 

 חקר.כתיבת השערות המ 

 ביקורת, מחקר עוקבה, ניסוי -קביעת סוג המחקר שיבוצע כדי לענות על מטרות המחקר )לדוגמא: מחקר מקרה

 קליני מבוקר(.

 .קביעת אוכלוסיית המחקר, מסגרת הדגימה וחישוב גודל המדגם הנדרש כדי לענות על מטרות המחקר 

  ,מדידות אחרות וכדומה(.קביעת שיטות איסוף הנתונים וכלי המחקר )שאלון, מבחן מעבדתי 

 .הגדרה מדויקת של המשתנים הבלתי תלויים והתלויים 

 .התייחסות להטיות אפשריות ולדרכים בהן ניתן להפחיתן 

 .התייחסות לתוקף המחקר 

 .תיאור שיטות עיבוד הנתונים והניתוחים הסטטיסטיים המתוכננים כדי לבדוק את השערות המחקר 

 ר ובמידת הצורך תיקופם*.הנלווים של המחק  השאלונים  הכנת .4

 ביצוע או תיאום איסוף הנתונים*. .5

 ביצוע או לפחות השתתפות בראיונם של המשתתפים במחקר, ביצוע או השתתפות בביצוע מדידות המחקר*. .6

 טיפול שוטף בנתונים, עיבוד נתונים וביצוע ניתוחים סטטיסטיים. .7

 כתיבת עבודת הגמר. .8

 

ל מאגרי נתונים קיימים. במקרה זה יושם דגש על תפקיד הסטודנט בפעולות * תאושרנה גם עבודות גמר המתבססות ע

כגון: תיקוף נתונים, בקרת איכות הנתונים, ניהול קבצים, טיפול מתאים במגבלות האפשריות של מאגר הנתונים ועיבוד 

 סטטיסטי מתקדם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תאריך: _________________

 לכבוד

 ועדת עבודות גמר תואר שני

 ביה"ס לבריאות הציבור

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 אביב-אוניברסיטת תל

 

 שלום רב,

 הערכת עבודת גמר של הסטודנט/ית______________הנדון: 

 בדקתי את העבודה הנ"ל ומצאתי אותה )נא לסמן אחת מהאפשרויות(:

 ראויה לאישור כעבודת תיזה לתואר שני: .1

 ומעלה יש לצרף הנמקה מפורטת(. 95המסכם הוא ללא תיקונים, בהצטיינות )כשהציון  .א

 ללא תיקונים. .ב

 לאחר ביצוע התיקונים כפי שמצוין בטיוטת העבודה/ בהערותי שלהלן )ניתן לצרף דפים    .ג

 נוספים(. אין צורך להעביר אליי את העבודה לאחר התיקונים.

 צרף דפים   לאחר ביצוע התיקונים כפי שמצוין בטיוטת העבודה/ בהערותי שלהלן )ניתן ל .ד

 נוספים(. אני מבקש לראות העבודה לאחר התיקונים.**

 הערות: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ן..  אינה ראויה לאישור מהסיבות המפורטות בהערותי שלהל2

 הערות: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 להלן ההערכה:

 נכשל 74-60   84-75 89-85   94-90   100-95  

בקיאות בספרות וברקע הכללי שבנושא 

 המחקר

      

       ח תוצאות והסקת מסקנותניתו

       סדר וארגון הצגת הנושא

       ניסוח וסגנון כתיבה

       החשיבות המדעית של העבודה

 באיזה אחוזון נמצאת העבודה 

 בהשוואה לעבודות גמר אחרות שבדקת

      

 *הציון המסכם כולל את המרכיבים המתוארים לעיל והערכה כללית לעבודה.

 אינו בהכרח ממוצע הציונים הטבלת ההערכה.ציון זה  

 

 *ציון מסכם: ________________           __________________      _________________

 חתימה         שם ומשפחה                                                                               

 ינתן על הנוסח המתוקן.**במקרה זה אין לתת ציון. הציון י

 sphmaster@tauex.tau.ac.ilטופס זה יש להעביר לוועדת עבודות גמר לתואר שני, במייל חוזר ל: 
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