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 שאלות ותשובות למעוניינים במסלול המחקרי בתואר השני בניהול מערכות בריאות

 

 

 כיצד אבחר נושא לעבודת המחקר )תזה(?

בהתייעצות עם  .הסטודנטב צריכה לנבוע מהרצון לכתוב עבודת מחקר בנושא שקרוב לל המחקרי הבחירה במסלול
)ראה בהמשך( יוחלט האם הנושא ראוי לעבודת תזה במחלקה לניהול מערכות בריאות והאם ניתן לבצע המנחה 

חייבת להיות בתחום  הערכת טכנולוגיותניהול ובמסלול להתיזה של סטודנטים את המחקר בפרק זמן סביר. 
ואי, הפניה מיותרת, חוסר יעילות, ניצולת של משאבים המסלול )הערכת טכנולוגיות, היענות לטיפול, מכשור רפ

 ועוד(.

 

 אבחר מנחה לתזה? כיצד

כדי שמנחה יוכל להעניק גוריון. -מנחה לתזה חייב להיות מסגל המחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן
קר של חברי הסגל ערך מוסף לעבודה, על הנושא להיות קרוב לתחומי המחקר שלו. מומלץ לעבור על תחומי המח

  בפקולטה בקישור הבא:
GGFBM.aspx-http://in.bgu.ac.il/fom/Pages/AcademicStaff  

 ובהתאם לרלוונטיות אף לעיין ברשימת הפרסומים המופיעה בקורות החיים של כל חבר סגל בקישור הבא:
http://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/Pages/staffMembers.aspx 

 

 כיצד עלי ליצור קשר עם מנחה פוטנציאלי?

לבחון  יםמעוניינ םעמוד אחד שכולל את שאלת המחקר ואת הדרך שאתבמייל ולצרף לחבר הסגל כדאי לפנות 
אותה. זה יאפשר לחבר הסגל להבין האם הוא יכול להעניק ערך מוסף למחקר המוצע וזה יהווה בסיס לתיאום 

 הפגישה.

 

 האם מנחה מחוץ למחלקה או מחוץ לאוניברסיטה יכול להיות שותף להנחיה?

יש מינוי בדרגת מרצה לפחות במוסד אקדמי מוכר. במקרים חריגים, בהם למנחה החיצוני יש כן, בתנאי שלמנחה 
 תואר ד"ר לפחות והוא אינו בעל מינוי כזה, ניתן יהיה לצרף אותו להנחיה במעמד של "יועץ מחקר".

 

 האם ניתן לבצע את עבודת המחקר במקום העבודה שלי?

מבוססת על איסוף נתונים הנעשה  תהעבודה אינה יכולה להיות, עם זאהעבודה יכולה להתבצע במקום העבודה. 
  .ובתחום המצוי תחת אחריותו המקצועית הישירה מסגרת מקום העבודהי הסטודנט בממילא על יד

 

 מה עכשיו? -מצאתי מנחה

אחרי  רך כלל קוריתא בדי( והבמחלקה לניהול מערכות בריאות באישור מנחה )חבר סגל יתמותנהתחלת התהליך 
צריכים להגיע למסקנה שני הצדדים הפוטנציאלי. במסגרת תהליך עבודה זה עם המנחה שבועות עבודה של מספר 

 .נראה כי הוא ישיםאכן יש עילה לביצוע המחקר וש

http://in.bgu.ac.il/fom/Pages/AcademicStaff-GGFBM.aspx
http://in.bgu.ac.il/fom/Pages/AcademicStaff-GGFBM.aspx
http://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/Pages/staffMembers.aspx?view=%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99&page=1
http://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/Pages/staffMembers.aspx?view=%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99&page=1
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 כמה זמן אורך המחקר?

 . תהליך כתיבת עבודתתוך שנתיים )ארבעה סמסטרים(מסיימים לרוב את התואר  הרגילסטודנטים במסלול 
במרבית ( ולכן ואיסוף נתונים וועדות אתיקה ,אישורי וועדות מחקר בקופותכיוון שמחייב ארוך )המחקר הוא 

בסוג המחקר ובאופן ההתקדמות של  , כמובן,תלויה . זבשנה לפחותנדחה  במסלול המחקרי סיום התואר המקרים
 הסטודנט.

 

 מה היקף העבודה?

שונה בתחומי מחקר שונים )למשל מחקר כמותני לעומת מחקר איכותני( וייקבע בתיאום עם היקף ואופי המחקר 
 המנחה. 

 

 כיצד נקבע ציון העבודה?

ל חברי סגל אחרים במחלקה לניהול מערכות בריאות ו/או שלאחר השלמת העבודה היא מוגשת לשיפוט חיצוני 
גן" על התיזה בפני ועדה המורכבת מהמנחה בשלב השני הסטודנט נדרש "להממחלקות אחרות באוניברסיטה. 

 ושני חברי סגל נוספים שקראו את העבודה. הציון הסופי מורכב מהערכה של העבודה בכתב וציון "ההגנה".

 

 האם יש לכתוב את העבודה בעברית או באנגלית?

עבודה נכתבת ה אםמרבית העבודות נכתבות בעברית. סטודנט המעוניין בכך, יוכל לכתוב את העבודה באנגלית. 
 אנגלית.ביידרש להגיש את העבודה לאחר אישור עורכת לשונית אז  ,ידי סטודנט שאנגלית אינה שפת האם שלו-על

 

 מה תנאי הקבלה למסלול המחקרי?

כל הסטודנטים מתחילים את לימודיהם במסלול הרגיל )הלא מחקרי(. התחלת תהליך המעבר למסלול המחקרי 
קורסים שנלמדו בשנת הלימודים הראשונה והמעניקים נק"ז )כלומר לא הלפחות בכל  85מותנית בציון ממוצע של 

 , מציאת מנחה ונושא לעבודה.כולל קורסי השלמה(

 

 האם יש חובות נוספות מלבד כתיבת העבודה?

להשתתף בסמינר המחלקתי של המחלקה לניהול מערכות בריאות במשך סמסטר סטודנט במסלול המחקרי נדרש 
אחת לשבועיים. סטודנטים עשויים  8:30-10:00אחד לפחות. בשנה"ל תשע"ח הסמינר מתקיים בימי רביעי בין 

 אם המחקר מתבצע במוסדות הדורשים זאת. Good Clinical Practice (GCP)להידרש להשלים קורס 

 

 נוסף לאלה שכבר למדתי?בללמוד קורסים האם יהיה עלי 

במרבית המקרים לא יהיה צורך בקורסים נוספים. סטודנט שאינו בעל רקע מתאים בשיטות מחקר הדרושות לביצוע 
 העבודה )למשל, שיטות מחקר איכותניות(, יידרש ללמוד קורסים אלה שיסייעו לו בביצוע המחקר.
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 במסלול המחקרי?כמה נקודות זכות )נק"ז( יש לצבור 

 12נק"ז כל אחד( ועבודת תיזה ) 3קורסי בחירה ) 2נק"ז כל אחד(,  3קורסי חובה ) 10נק"ז:  48המסלול כולל 
קורסי  4נק"ז כל אחד(,  3קורסי חובה ) 10נק"ז:  42וזאת בהשוואה למסלול הרגיל שכולל:  ( וקורסי השלמהנק"ז

 .וקורסי השלמהנק"ז כל אחד(  3בחירה )

 

במסלול הרגיל. האם  מעוניין לסיים את התואר אולם אני ,התחלתי את המחקרי למסלול המחקרי והתקבלת
 ניתן?

השלמת התואר כרוכה בהשלמת כל . ללא תיזה ניתן לעבור מהמסלול המחקרי למסלול הרגיל ולהשלים את התואר
 נק"ז(. 42הקורסים והנק"ז במסלול הרגיל )

 

 מה המשמעות מבחינת שכר לימוד?

ועדיין הצעת המחקר לא אושרה, יהיה עליכם בתכנית הלימודים הקורסים  ועברתם בהצלחה את כלידה במ-
 שכ"ל.  5%להירשם למועמדות לעבודת גמר, תשלום של כ  

אישור של הצעת המחקר. אחרי אישור עבודת המחקר, יהיה תשלום  אחרישיוך למסלול עם עבודת גמר נעשה רק -
 סמסטרים עוקבים(. 2במשך  –נק"ז  6בבת אחת או  נק"ז 12על נק"ז התזה )או 

במידה וסיימתם לשלם על נק"ז התזה ועדיין לא סיימתם את העבודה, יהיה עליכם להירשם לכתיבת עבודת גמר -
  .שכ"ל(מדור )משמעות כספית מומלץ לבדוק מול 

סמינר בתואר( להשתתף ב כל הקורסיםאפשר גם אחרי סיום ) מסטר אחדהרישום למסלול מחייב במהלך ס כאמור,
אם לוקחים אותו בזמן  נק"ז. . הסמינר מקנה אפס8:30-10:00מחקר לתלמידי תזה, בימי רביעי פעם בשבועיים בין 

שלומדים קורסים אחרים אין צורך לשלם עליו. אם לוקחים אותו כשלא לומדים קורסים אחרים יהיה צורך בתשלום 
 כ"ל(. שמדור )משמעות כספית מומלץ לבדוק מול 

 

 קבל מידע נוסף?ל אוכלהיכן 

 מומלץ לקרוא את תקנון עבודת הגמר של הפקולטה לניהול:

http://in.bgu.ac.il/fom/DocLib/Pages/Shnaton2018/ProjectsRegulations.pdf 

 simont@bgu.ac.ilתובל -נוספת ניתן לפנות לד"ר צחית סימוןבכל שאלה 
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