
 
 דבר הדיקן 

 

 ,סטודנטים יקרים
 

עם פתיחת שנת הלימודים החדשה, ברצוני לברך את הסטודנטים שהצטרפו אלינו השנה 

והסטודנטים הוותיקים, אשר ממשיכים את לימודיהם בפקולטה ולאחל לכם שנת לימודים פורייה, 

 רבת ידע, עניין והישגים. 
 

ת הפקולטה למדעי הבריאות, הינה מערכת אקדמית הכוללת בתי ספר, שמטרתם להכשיר צוו

רפואי בכל המגוון הקליני, מחלקות מחקר בסיסי, מחלקות מחקר קליני ומרכזי מחקר. כוחה של 

הפקולטה הינו בצוות הרב תחומי העוסק בכל מגוון נושאי הרפואה. השילוב של  צוות רפואי 

העוסק בטיפול רפואי, מחקר והוראה עם מדענים / חוקרים העוסקים במחקר והוראה יוצר את 

הפקולטה להעניק הכשרה, הוראה ואפשריות מחקר בכל תחומי הרפואה, החל מן היכולת של 

 הבסיס המחקרי המדעי, ועד הטיפול הרפואי ליד מיטת החולה.  
 

בוגרי הפקולטה הגיעו להישגים בארץ ובעולם וממלאים תפקידים חשובים במערכת הבריאות 

 צדקת הגישה והדרך.ובאוניברסיטאות בארץ ובעולם. הצלחת הבוגרים מעידה על 
 

מאז הקמתה, הפקולטה למדעי הבריאות משלבת מצוינות אקדמית: ידע ומחקר להבנת הבסיס 

המדעי של הרפואה והקניית היכולת ליישם הבנה זו בתחום המחקר והטיפול המעשי, תוך לימוד 

והתעדכנות מתמידים. תכניות ההוראה והמחקר מותאמות להתקדמות המהירה בתחומי המדע 

רפואה. יחד עם הקניית ידע ויכולות מחקר וטיפול אנו משלבים בבוגרינו את הגישה האישית, וה

אנושית, אמפתית, תומכת ומעודדת מעורבות חברתית וקהילתית. הפקולטה למדעי הבריאות 

 תמשיך ללמד, לחנך ליזום מחקר ולעזור לקהילה בגישה משולבת זו.  גוריון -בןבאוניברסיטת 
 

רי הסגל האקדמי והמנהלי עושה ותעשה את המרב, כדי ליצור את תנאי הלימוד הפקולטה על חב

וליצור חווית לימודים, אשר תשיג את המטרות שציינתי ותיזכר לטובה בהמשך הקרירה 

 המקצועית שלכם. 

 

מנהלי בתי הספר, המחלקות והתוכניות השונות ישמחו לעזור לכם.  ניתן לפנות ללא היסוס 

ללשכת  ,נטים, למנהלי בתי הספר, למשרד ראש מנהל הפקולטה )רמ"ן(למזכירויות הסטוד

הדיקן בכל בעיה שתידרש.  אנו קשובים לקשיים וערים לדילמות שחלקכם חווה. נשמח לעזור 

לכם כקבוצה וכפרטים בתחומי הלימודים והמחקר השונים ולעודד אתכם לפעילות חברתית 

 וקהילתית.

 

 ודד עם האתגרים שמציבה בפנינו מגפת הקורונה. בשנת הלימודים הזאת נמשיך להתמ

האפשר, יחד אתכם, כדי להבטיח שתוכניות ההוראה והמחקר ימשיכו כסדרם נעשה את כל 

 ובצורה המיטבית האפשרית.
 

שנתון הפקולטה שבידך מכיל מידע רב על מוסדות האוניברסיטה, הפקולטה המחלקות השונות, 

ים השונים החל מתואר ראשון ועד תואר שלישי וכן סדרי בתי הספר, ותוכניות הלימודים לתאר

 שנתון הפקולטה למדעי הבריאות לשנת לימוד  תשפ"א



. חלק מהמידע עניני גוריון -בןהרשמה, תקנונים שונים ופירוט חובותיך וזכויותיך באוניברסיטת 

 ומעשי וחלקו ישמש לך כרקע כללי. 
 

 

 אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

 

 פרופ' אנג'ל פורגדור

 דיקן
 


