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הפקולטה למדעי הבריאות -תואר שני
()M.A., M.N., M.Sc, M.Med.Sc., M.P.H., M.EM, M.P.T/ MSc.PT
בפקולטה למדעי הבריאות מתקיימים לימודים לקראת תואר שני במדעי הרפואה ( )M.Med.Scבמחלקות:
ביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית ,מיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה ,פיזיולוגיה וביולוגיה תאית ,אפידמיולוגיה
וסוציולוגיה של הבריאות .בבית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקנאטי :סיעוד ( ,)M.Nפיזיותרפיה
( )M.PTומדעי פיזיותרפיה (.)M.Sc.PT
בנוסף ,מתקיימים לימודים לקראת תואר שני במקצועות הבריאות )M.A( :בלימודי זקנה (גרונטולוגיה)M.P.H. ,
בבריאות הציבור M.EM ,ברפואת חירום ) M.Sc( ,ברוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי.

מדעי הרפואה ()M.Med.Sc
מטרת הלימודים
הלימודים נועדו להכשיר תלמידים בעלי תואר "בוגר" במדעי הטבע ובמדעי הרפואה לעסוק במחקר ולרכוש
מומחיות בתחומים השונים של מדעי הרפואה הניסויים (במגמות הבאות  :אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה ,גנטיקה
התפתחותית ,וירולוגיה ,פרמקולוגיה ,פיזיולוגיה ,ביוכימיה ,באפידמיולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות).
תכנית הלימודים כוללת קורסים עיוניים ,תרגילי מעבדה ,עבודות סמינריוניות ובחינות גמר .כל תלמיד מחויב
להגיש עבודת גמר (תזה) ,אותה יבצע באופן עצמאי בהנחיית המנחה .המחקר עצמו יבוצע במעבדת המנחה.
במהלך הלימודים הסטודנטים חייבים לצבור בין  40ל  43נק"ז לתואר (הכוללים קורסי חובה וקורסי בחירה
הייחודיים לכל מגמה) .חלה חובת נוכחות בסמינרים מחלקתיים ,ביום הסמינרים השנתי והגשת עבודה במסגרת
קורסי קריאה מונחית.

הרשמה
ללימודי תואר שני בפקולטה למדעי הבריאות רשאים להגיש את מועמדותם בוגרי תואר ראשון במדעי הרפואה
מדעי הטבע ומדעי ההנדסה שממוצע ציוניהם הסופי לתואר ראשון הוא  80לפחות .מועמדים שחסר להם רקע
ביולוגי יחויבו בלימודי השלמה .סטודנטים פעילים בתואר ראשון יוכלו להתקבל על תנאי בידע וממוצע הציונים
לתואר לאחר סמסטר ( 5לתוכנית תלת-שנתית) וסמסטר ( 7לתוכנית ארבע-שנתית) הינו מעל .80

על המועמדים להמציא את המסמכים הבאים:
 .1המלצות  2 -המלצות מחברי סגל בכיר ,חתומות בכתב ידו של הממליץ .רצוי שההמלצות תהיינה ממורים
שהנחו את הסטודנטים בפרויקט.
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 .2אישור ממנחה שמסכים באופן עקרוני להנחות את המועמד לתואר אם יתקבל ללימודים בלימודי תואר עם
תזה( .הטופס נמצא תחת "טפסים שימושיים" באתר האינטרנט למועמדים).

הערות:
 .1יתקבלו מועמדים שנרשמו לפקולטה בעדיפות ראשונה.
 .2בחלק מהמגמות ,המועמדים יזומנו לראיון קבלה שעל פיו יוחלט על קבלה או דחיה.
 .3את רשימת מנחי הפקולטה ,ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הבריאות.
 .4מזכירות לימודי מוסמכים בפקולטה למדעי הבריאות נמצאת בבניין קרוליין ,קומה  2חדר  ,205טלפון08- :
6477392

בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים על שם רקאנטי
סיעוד ()M.N.
לימודי התואר השני כוללים את המסלולים הבאים:
 .1מסלול מחקר (כולל תזה)  41 -נקודות זכות (נק"ז)
 .2מסלול רגיל (ללא עבודת תזה)  41 -נקודות זכות (נק"ז)
 .3מסלול ישיר לעבודת תזה  41 -נקודות זכות (נק"ז ) .המועמד/ת יכול/ה לבחור במסלול זה בעת
ההרשמה .על המועמד/ת במסלול זה לבחור במנחה ונושא המחקר טרם ההרשמה .עד למועד תחילת
הלימודים על המועמד /ת לצרף את אישור המנחה הראשי (מתוך חברי הסגל במחלקה לסיעוד) ונושא
המחקר.
 .4מסלול מהיר  41 -נקודות זכות (נק"ז ) .מסלול זה מיועד לתלמידי שנה ד' בלימודי התואר הראשון
במחלקה לסיעוד בבית הספר על שם רקאנטי ,אשר ממוצע לימודיהם המצטבר במהלך שנים א'-ג' הוא
מצטיין (בהתאם להתניות המחלקה) .
התואר השני בסיעוד מבוסס על שלושה תחומי עניין מרכזיים:
תחום הסיעוד  -הכולל קורסים בתחום התמכרויות ,סיעוד פלילי משפטי ,איכות חיים ,גרונטולוגיה ועוד.
תחום המחקר  -הכולל כתיבה מדעית ,הבנת שיטות מחקר ויישומים ,קורסים לפיתוח מחקר.
תחום הניהול  -קורסים בניהול ומנהיגות בסיעוד ובניהול מערכות בריאות ,כלכלה ושיטות הוראה.
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מטרות התוכנית
לימודי התואר השני יכשירו את הבוגרים בתחום התיאורטי ,המחקרי והיישומי .יושם דגש על נושאים קליניים
רלוונטיים וכישורים מתקדמים בתחום ניהול הטיפול בפרטים ובמערכות .הלומדים יירכשו מיומנויות של עשייה
מבוססת ראיות וכלים לביצוע עבודת מחקר בתחום הסיעוד.
הלומד ירכוש ידע וכלים נרחבים שיכשירו אותו לטיפול ולהתמודדות במצבי בריאות מורכבים .הבוגרים ישמשו
כסוכני שינוי במערכות הבריאות השונות.

הרשמה
רשאים להירשם מועמדים בעלי אזרחות ישראלית העומדים בתנאים הבאים:
 .1בוגרי בתי-הספר לסיעוד הארבע-שנתיים בעלי תואר "אחות מוסמכת" ( ).R.Nשהם גם בעלי תואר
ראשון בסיעוד ) ).B.N., B.Sc.Nשהציון המשוקלל לתואר הראשון הוא  80לפחות.
 .2אחיות ואחים מוסמכים שהשלימו את התואר הראשון באחת מתוכניות ההשלמה לתואר של בתי-הספר
האקדמיים לסיעוד בציון משוקלל לתואר הראשון הוא  80לפחות..
 .3אחיות ואחים מוסמכים שהם בעלי תואר ראשון ממוסדות המוכרים במקצוע שאינו סיעוד והציון
המשוקלל לתואר הראשון הוא  80לפחות.

תנאי הרשמה חריגים:
מועמדים שאינם עומדים בתנאי ההרשמה וממוצע התואר הראשון שלהם הוא בין  75ל 79.9-רשאים להגיש
מועמדות לוועדת הקבלה לדיון בבקשתם באמצעות מדור רישום בלבד.
המועמדים יתקבלו במעמד לא מן המניין "על תנאי".
בסמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה יהיה עליהם להשלים את הקורסים אפידמיולוגיה וכתיבה מדעית
בציון של  80לפחות.

תהליך קבלה
על המועמדים להציג את המסמכים עד לתאריך כפי שמפורסם באתר:
א .אישור זכאות לתואר ראשון
ב .גיליון ציונים מאושר
ג .תעודת אח מוסמך של משרד הבריאות כולל מספר רישוי.
למועמדים שטרם סיימו תואר ראשון :מתקבלים על תנאי .בעת ההרשמה עליהם להעביר את גיליון הציונים של
לימודיהם עד כה עם הציון הממוצע .במהלך סמסטר א' של לימודיהם עליהם להציג גיליון ציונים ,אישור זכאות
לתואר ותעודת אח מוסמך.
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מועמדים מתאימים יזומנו לבחינת קבלה שבה יתבקשו להתמודד עם מאמר אקדמי באנגלית בתחום הבריאות.
לקראת הבחינה יקבלו המועמדים דף הסבר מפורט .ביום הבחינה ,המועמדים יתבקשו למלא טופס שאלון קורות
חיים ובו לתאר את השכלתם ,ניסיונם המקצועי ומקורות עדכון הידע.
המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים לראיון אישי במידת הצורך.
יישומי מחשב  -כל המועמדים חייבים בבחינת ידע בסיסי ביישומי מחשב .הבחינה תתקיים בתחילת שנת
הלימודים .פטור מבחינה זו יינתן לבעלי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם בעשר השנים האחרונות באחת
מהאוניברסיטאות בישראל.
סטודנט שלא יהיה זכאי לפטור או לא יעמוד בבחינה יהיה חייב בלימודי קורס יישומי מחשב מקוון ( קורס ללא
נק"ז)
עמידה בהצלחה בקורס זה היא תנאי קדם להשתתפות בקורס עיבוד נתונים מחקריים באמצעות .SPSS
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6477737 :או בדואר אלקטרוני nafa@bgu.ac.il

רפואת חירום – מוכנות למצבי חירום ואסון()M.EM.
התואר השני ברפואת חירום ,בית הספר לבריאות הציבור ,מכשיר מומחים בתחום המוכנות לאסון ,מעצים את
הידע ונותן כלים ייחודיים למחקר ולניהול בארגונים הנוטלים חלק במענה למצבי החירום השונים .עובדים
במוסדות בריאות ,חינוך ורווחה ,עובדים ברשויות מקומיות ובקהילות שונות ,וכן מנהלים בארגונים גדולים וקטנים
המעוניינים לפעול לשיפור המוכנות וההיערכות למצבי חירום ימצאו עניין בתוכנית .התוכנית עוסקת בשירותי
החירום הניתנים בקהילה ,בבתי החולים ובמערכי החירום הלאומיים .בוגרי התוכנית מצוידים בכלים המאפשרים
להם ליזום ולכוון פעולות להגברת המוכנות ולהפחתת הסיכון להיפגעות באירועים עתידיים ולניהול המערכות
השונות בצורה מיטבית בשגרה ובחירום.
הגישה המקפת לתחום החירום במסגרת התוכנית המוצעת ,משלבת לימוד של ההיסטוריה והרקע התיאורטי,
עם תיאור פרטני של אסונות שאירעו וניהול התגובה אליהם מפי אנשים שמילאו תפקידים מרכזיים באירועים
אלה .במסגרת התוכנית נלמדים מאפייני אסונות ומצבי חירום שונים-השלכות של מאפייני הקהילה וצרכיה
הספציפיים על התמודדות עם מצבי חירום ,וגישות שונות לטיפול בשגרה ובחירום.

מטרת התוכנית
לתת בידי בוגריה כלים להתמודדות עם הטווח הנרחב של מצבי חירום ואסון והצרכים העלולים להתעורר
במצבים אלה והמענים הנדרשים.
להרחיב ולהעמיק את הידע ,המחקר וההבנה במגוון הנושאים הקשורים למצבי חירום ואסון.
להכשיר דור של חוקרים ,ולרכז מחקר אקדמי בתחום ההיפגעות וההתמודדות עם אסונות.
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תכנית הלימודים
בתוכנית שני מסלולים:
 .1מסלול מחקרי הכולל עבודת גמר (תזה)  40 -נק"ז.
 .2מסלול ללא תזה  40 -נק"ז .שם דגש על רכישת מיומנויות לניהול המוכנות והמענה למצבי חירום .במסלול
זה ניתנים יותר קורסי בחירה.
התוכנית שואפת לקדם מצוינות בשני המסלולים.
בשנת הלימודים הראשונה לומדים יחד כל תלמידי התוכנית .בתום השנה הראשונה יוכלו התלמידים להגיש
מועמדות לעבור למסלול המחקרי .בתוכנית ישולבו מספר סיורים ויתקיימו ימי עיון אליהן יוזמנו מרצים אורחים
מהשורה הראשונה בארץ ובעולם .

הרשמה
רשאים להירשם כל הבאים ובלבד שהם אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל הרשומים במרשם האוכלוסין
של משרד הפנים.
 .1בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של  80לפחות מתחומי הבריאות ,הניהול ומדעי החברה.
 .2בעלי תואר ראשון בתחומים השונים מהרשומים לעיל ,יתכן ומועמדים אלה ידרשו ללימודי השלמה לפני
שיתקבלו כתלמידים מן המניין.

תהליך הקבלה
 .1עדיפות תינתן לבעלי תפקידים בתחום החירום .עובדים בארגוני חירום והצלה ,בבתי חולים ,במשטרה,
בצה"ל ובמשרד הבריאות כמו גם חברים בארגוני סיוע הומניטארי .במקרים חריגים עשויה ועדת הקבלה
לקבל מועמדים בעלי נתונים גבוהים גם ללא רקע רלוונטי.
 .2חלק מהמועמדים לתוכנית יוזמנו לראיון על פי קריטריונים שתקבע ועדת הקבלה.
תינתן עדיפות למועמדים אשר בחרו ברפואת חירום בעדיפות ראשונה.
על המועמדים להמציא בעת ההרשמה את המסמכים הבאים:
 .1קורות חיים  -מודפסים באופן מובנה
 .2הצהרת כוונות ( -עד עמוד) המפרט את העניין שהמועמד מוצא בתוכנית ואת הרלוונטיות של התוכנית
לעיסוקו או לתוכניותיו המקצועיות.
 .3צילום תעודת זהות כולל הספח בה מצוין האזרחות
פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל אצל הרכזת לענייני סטודנטים בטלפון08-6477419 :
בשאלות בנושאים אקדמיים ניתן לפנות לראש התואר השני דר' סתיו שפירא במיילstavshap@bgu.ac.il :
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פיזיותרפיה ( )M.PTומדעי הפיזיותרפיה ()M.Sc.PT
מטרות התוכנית
•

הכשרת מומחים במסלולים קליניים  ,מועמדים לתפקידים בכירים במערכת שירותי בריאות.

•

יצירת סטנדרטים מקצועיים בתחומי הטיפול השונים ובתחום המדיניות בפיזיותרפיה אשר ישמשו כמודלים
נורמטיביים ועליהם יתבססו בחינוך ,בקליניקה ובמחקר.

•

הכשרת פיזיותרפיסטים בביצוע מחקר מדעי/קליני בנושאים הקשורים למדעים בסיסיים כגון מערכות
תנועה ,התחושה והתפקודים העילאיים וכן למדעים קליניים כגון שיקום הערכת נכות ותפקוד וכיוצא בזה.

•

הכשרת פיזיותרפיסטים לתפקידי הוראה תיאורטית והדרכה קלינית.

•

הכשרת פיזיותרפיסטים לשיטת "ההפניה הישירה".

תכנית הלימודים
בתוכנית שני מסלולים ,בכל אחד מהם על הסטודנט לצבור  40נק"ז.
משך הלימודים :שנתיים אקדמיות ( 4סמסטרים) במתכונת יום לימודים מרוכז בשבוע (ימי חמישי).
רשאים להירשם :אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל הרשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים העומדים
בתנאי הקבלה במסלול המבוקש.
בשנת הלימודים הראשונה לתואר שני ידרשו כל הסטודנטים להשלים  8נק"ז מקורסי היסוד ( Core
 ,)curriculumכולל השתתפות בסמינר מחלקתי .בנוסף ירשמו הסטודנטים במסלול ללא תזה לקורסים נוספים
בפיזיותרפיה .סך הכל כ 20-נק"ז בתום שנת הלימודים הראשונה.
על כל הסטודנטים לתזה חובה לקחת קורס אתיקה מחקרית ( )GCPבמהלך סמסטר א' של שנה א' המאפשר
ביצוע מחקרים קליניים 1( .נק"ז).

המסלולים ותנאי הקבלה:
 .1מסלול כללי (ללא עבודת גמר) M.P.T -
בתוכנית  8נק"ז מקורסי היסוד ,עליהם ידרשו הסטודנטים להוסיף  32נק"ז המוצעים במסלול זה .עד תום השנה
השנייה יהיה על הסטודנטים להגיש פרויקט גמר ולהציגו בסמינר המחלקתי .לצורך סיום התואר על הסטודנטים
לצבור  40נק"ז.
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תנאי הקבלה
•

פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק בעלי תעודת רישיון עיסוק בפיזיותרפיה  /ריפוי בעיסוק של משרד הבריאות.

•

בוגרי תואר ראשון בפיזיותרפיה ( )B.P.Tאו ריפוי בעיסוק ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בממוצע 85
לפחות יתקבלו בקבלה ללא ראיון.

•

בוגרי תואר ראשון בפיזיותרפיה ( )B.P.Tאו ריפוי בעיסוק ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בממוצע של
 80-84.9יזומנו לראיון קבלה.

•

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל נדרשים להיות ברמת "פטור" באנגלית ,על פי מבחן אמי"ר או
על פי מרכיב האנגלית בפסיכומטרי.

•

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל נדרשים להיות ברמה ה' לפחות במבחן יע"ל בעברית.

על המועמדים להציג את המסמכים הבאים:
•

תעודת עיסוק בפיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק  -רישיון משרד הבריאות.

•

אישור זכאות לתואר ראשון בפיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק וגיליון ציונים מאושר.

•

שני מכתבי המלצה.

•

תעודת זהות והספח המצורף לתעודה בה מצוינת האזרחות.

 .2מסלול מחקרי הכולל עבודת גמר (תזה)Msc.P.T -
סטודנטים במסלול זה ילמדו קורסים בהיקף של  28נק"ז ,חלקם קורסי חובה (קורסי יסוד וקורסי הכשרה למחקר)
וחלקם קורסי בחירה אותם יבחרו בתאום עם המנחה לתזה .התזה 12 ,נק"ז ,תוגש עד תום הלימודים .במהלך
העבודה על התזה ,הצעת המחקר תוצג בסמינר מחלקתי מקדים וממצאי המחקר יוצגו בסמינר מסכם.
סטודנטים רשאים להציג מועמדות למסלול עם תזה בשני מסלולים:
•

מסלול רגיל לקבלת תזה
מסלול זה מאפשר קבלה ישירה למסלול עם תזה בשנת הלימודים הראשונה (ניתן לשלב זאת עם קורסים
מהמסלול ללא תזה ,אך יש לקחת בחשבון שיזדקקו לתוספת שכר לימוד עקב תוספת נק"ז לתואר).
יש להירשם תחילה למסלול ללא תזה ,ורק לאחר אישור מנחה ניתן יהיה לעבור למסלול עם תזה.
תנאי קבלה למסלול זה:
א .בעלי תואר ראשון בפיזיותרפיה ( )B.P.Tאו בעלי תואר ראשון בריפוי ועיסוק בציון משוקלל של לא פחות
מ.85-

8

ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הבריאות לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום ( 02.01.2022מונגש)

ב .הסכמת מנחה מוכר (בעל אישור להנחיית סטודנטים לתואר שני) להנחות את עבודת המאסטר של
הסטודנט.
ג .אישור ועדת הוראה מחלקתית.
•

מסלול מצטיינים קבלה ישירה משנה ג' תואר ראשון מסלול לתזה בלבד
מדובר במסלול הקבלה לתואר השני למסלול עם תזה בלבד ,לסטודנטים הלומדים פיזיותרפיה באוניברסיטת
בן גוריון בנגב לתואר ראשון.
תנאי קבלה למסלול זה:
א .בוגרי שנה ג' במחלקה לפיזיותרפיה בציון משוקלל מצטבר של לא פחות מ.90-
ב .הסכמת מנחה מוכר (בעל אישור להנחיית סטודנטים לתואר שני) להנחות את עבודת המאסטר של
הסטודנט.
ג .אישור ועדת הוראה מחלקתית.

על המועמדים להציג את המסמכים הבאים:
•

שני מכתבי המלצה.

•

טופס הסכמה להנחיית סטודנט ,חתום על ידי המנחה המיועד.

מידע נוסף ניתן לקבל בשנתון המחלקה המפורסם באתר וממזכירת המחלקה הגב' רונית סגל דואר אלקטרוני:
 ronitse@bgu.ac.ilטלפון.08-6477583 :

לימודי זקנה  -גרונטולוגיה ()M.A.
התוכנית נועדה להכשיר אנשי מחקר ,ומומחים לטיפול בזקנים ולניהול שירותים לזקנים.
תכנית הלימודים
תכנית הלימודים היא רב-תחומית ומגוונת.
התוכנית כוללת שני מסלולים:
 .1מסלול ללא תזה:
במגמות :א .ניהול טיפול.
ב .ניהול שירותים לזקנים.
 .2מסלול מחקרי עם תזה:
במגמות :לעיל ובכל נושא אחר הקשור בתחום הזקנה.
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תכנית הלימודים כוללת את הנושאים הבאים:
 .1תהליך ההזדקנות על היבטיו הביולוגיים ,הפסיכולוגיים והחברתיים.
 .2איכות החיים ומשמעות החיים לאור האובדניים של הקשיש ומשפחתו ,ומשמעותה של "זקנה מוצלחת"
מבחינת הזקן ,משפחתו והסביבה החברתית.
 .3נושאים קליניים מיוחדים לקשישים ,ולקבוצות חולים מיוחדות ושיטות טיפול והתערבות.
 .4מערכת השירותים לקשישים ,דגמים שונים של שירותים ,מדיניות בתחום הטיפול בזקנים ,שיטות לארגון
ולהפעלה של שירותים ושיטות להערכת שירותים והתערבויות.
תכנית הלימודים בנויה מקורסי בסיס ,הם בבחינת חובה לכולם ,קורס חובה להתמחות (ראה מגמות לעיל) וקורסי
בחירה.
סטודנטים עשויים להידרש להשלמות בתחומים בהם לא עסקו כלל במסגרת לימודי התואר הראשון ,או שלמדו
קורסים אלה לפני  5שנים או יותר .סטודנטים יוכלו לזכות בפטור ממקצועות שלמדו במסגרת לימודיהם הקודמים
בהתאם לשיקול דעתה של ועדת ההוראה של התוכנית או מי שימונה על-ידה .סטודנטים לא יזוכו בנקודות עבור
קורסי ההשלמה והקורסים שמהם הם פטורים אם פדו אותן לצורך תואר אחר.

הרשמה
רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע  80לפחות מהתחומים הבאים:
א .מתחום מקצועות הבריאות :רופאים ,אחיות ואחים פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,הפרעות תקשורת ,תזונה.
ב .מתחום מקצועות החברה :עובדים סוציאליים ,פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה (מדעי ההתנהגות)
חינוך וכלכלה.
ג .מתחום המנהל :ניהול ,ניהול שירותי בריאות ,כלכלת בריאות.

הערות:
 .1על הנרשמים לציין את סדר העדיפויות לגבי המגמות .בשנה הראשונה ניתן לעבור מהתמחות להתמחות.
 .2מסלול עם תזה יאושר לתלמידים בעלי ממוצע של  85לפחות בקורסי הבסיס של התוכנית ,וציון של 85
ומעלה בקורס שיטות סטטיסטיות מתקדמות שניתן במסגרת התוכנית.
 .3על הנרשמים לצרף  2המלצות של מורים ו/או מעסיקים.
 .4ראיונות קבלה יבוצעו רק אם יתעורר צורך.
פרטים נוספים ומידע נוסף ניתן לקבל במזכירות התוכנית ללימודי הזקנה ,אצל גב' מלכה סימפסון ,הפקולטה
למדעי הבריאות בניין  ,M7קומה  ,3חדר  .311טלפון ,08-6477427 :פקס ,08-6477635 :דואר אלקטרוני:
milkas@bgu.ac.il
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מוסמך בבריאות הציבור ()M.P.H.
המחלקה לבריאות הציבור ,בפקולטה למדעי הבריאות ,מציעה לימודים לתואר שני  -מוסמך בבריאות הציבור
( .)M.P.Hהתוכנית נועדה להקנות לבוגרים במקצועות הרפואיים והפרה-רפואיים השונים מיומנויות וחשיבה
שיאפשרו להם לאתר ולפתור בעיות בריאות בקהילה כדי לתרום לקידום הבריאות של האוכלוסייה.
התו כנית מיועדת לרופאים ,רופאים וטרינרים ,רופאי שיניים ועובדים במקצועות הבריאות הפרה-רפואיים כגון:
אחיות ,פיזיותרפיסטים ,רוקחים ,בוגרי רפואה מעבדתית ,בעלי מקצועות בריאות ,מדעי החיים ואחרים ,בוגרי
מתמטיקה ,סטטיסטיקה ,מדעי המחשב ,מדעי החברה ,אנשי מנהל רפואי ,עובדים סוציאליים ותלמידי רפואה
המעוניינים להתמחות בנושאים שונים בבריאות הציבור ,ברמה של תואר שני .עבור אלה שאינם מעוניינים
להתמחות בנושאים מתודולוגיים (במסלול המחקרי) ,התוכנית מציעה במסגרת המסלול הקליני העמקת
ההשכלה בבריאות הציבור והתמחות בנושאים ספציפיים לפי בחירה ועניין מקצועי.
התוכנית שואפת לאפשר לסטודנטים אשר יבחרו במסלולים המוצעים:
 .1להעמיק ולהעשיר את הידע בתחומים ספציפיים בבריאות הציבור ובשירותים קהילתיים ,על מנת להעלות
את רמת השרות המקצועי הניתן במרפאות הקהילתיות.
 .2להכין את בוגרי התוכנית בעלי תואר  M.D.למבחני התמחות בבריאות הציבור ברמת הידע הנדרש על ידי
המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל ,ובעלי תואר D.M.D ,למבחני ההתמחות ברפואת
שיניים ציבורית ברמת הידע הנדרש על ידי הסתדרות רופאי השיניים בישראל.
 .3לאבחן מצבי בריאות בקהילה ,לאתר ולאפיין מוקדים עם סיכון יתר.
 .4לאתר ולזהות גורמים חברתיים ,שלטוניים ,כלכליים וסביבתיים בעלי השלכה על מצב הבריאות ועל
ההתנהגות הבריאותית של אוכלוסייה נתונה.
 .5ליזום ,לתכנן ולבצע התערבויות בקהילה ומחקרים בתחומי האפידמיולוגיה ושרותי הבריאות.
 .6להנהיג ,לתכנן ,לנהל ולהעריך שרותי בריאות ברמה המקומית ,האזורית ,הארצית או הבינלאומית.
 .7לרכוש מיומנויות ושליטה ,בעיבוד וניתוח של נתונים בתחום הבריאות.

מבנה התוכנית
תכנית זו מציעה תואר שני בבריאות הציבור בשני מסלולים :במסלול מחקרי ובמסלול קליני ,ומאפשרת שילוב
של כל אחד מהמסלולים עם המגמה במנהל רפואי.
ההוראה בכל אחד משני המסלולים מתוכננת ליום בשבוע ,במשך שנתיים ( 4סמסטרים) ,או לשלוש שנים (6
סמסטרים) לכל היותר.
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תכנית הלימודים
המסלול המחקרי
המסלול המחקרי מאפשר לימודים לתואר שני בבריאות הציבור ומקנה את הכלים המתודולוגיים הדרושים
למחקר תוך הדגשת והעמקת הידע בבריאות הציבור.
המסלול כולל קורסי חובה ובחירה בהיקף של  30נק"ז .הסטודנט יבחר נושא לתזה בעזרת מנחה מחברי הסגל
הבכירים במחלקה ,או בשותפות עם חוקרים אחרים מחוץ למחלקה .הסטודנט יציג את התוכנית לתזה ואת
סיכום הממצאים במסגרת סמינר המחקר .סיכום הממצאים יוגש במתכונת של דו"ח מדעי (תזה) .התיזה מקנה
לתלמיד  15נק"ז .על הסטודנט להיבחן בע"פ בפני ועדת מומחים בהשתתפות המנחה לפי התקנון של תלמידי
מחקר .הסטודנט נדרש לצבור בסה"כ  45נקודות זכות במהלך לימודיו במסלול המחקרי .סיום מסלול זה בציון 85
לפחות מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.
קבלה למסלול המחקרי תתאפשר במהלך השנה הראשונה ו  /או בסיומה ,על-סמך הישגי הסטודנטים בקורסי
הליבה של התואר ובאישור ועדת ההוראה.

המסלול הקליני
מסלול זה חשוב לעובדים בבריאות הציבור ,כגון :רופאים ובעלי מקצועות פרה-רפואיים העוסקים ברפואה
ראשונית ורפואת המשפחה וכמו כן למנהלי מרפאות קהילתיות ,כדי שיוכלו לשפר את השירות שהם נותנים
לקהילה וגם לתפקד בתפקידים מנהליים.
התוכנית תאפשר התמחות במספר נושאים בבריאות הציבור והם :בריאות האם והילד; קידום בריאות ורפואה
מונעת; מניעה ובקרה של מחלות זיהומיות; בריאות העובד והסביבה; אפידמיולוגיה תזונתית ומחלות כרוניות.
תחומי ההתמחות ייפתחו ברוטציה לפי העדפות התלמידים בהרשמה.
התוכנית ל M.P.Hבמסלול קליני מתוכננת ל 4-סמסטרים במשך  2שנות לימוד ליום בשבוע .במסלול הקליני
יושם דגש על לקיחת הקורסים הכלולים בתוכנית החובה בשני הסמסטרים הראשונים .קורסי הבחירה יהיו
פתוחים לפני הסטודנט בהתאם לדרישות הקדם ,החל מהסמסטר השני ללימודיו .בסמסטרים השלישי והרביעי
ייקלטו הסטודנטים בתחום ההתמחות בבריאות הציבור לפי בחירתם ויסיימו לימודיהם לאחר הגשת הדו"ח
המדעי והצגת הממצאי ם של פרויקט מחקר בתחום בריאות בקהילה .הסטודנט נדרש בסה"כ לצבור  46נק"ז
במהלך לימודיו במסלול זה.

מעבר מסלול לימודים
מועמדים יכולים להתקבל לתוכנית הלימודים לשנה הראשונה למסלול הקליני בלבד מבלי להתחייב למגמה.
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המעבר למסלול המחקרי יתאפשר בכל שלב החל מתום שנת הלימודים הראשונה באישור ועדת ההוראה של
התו כנית ועל בסיס תחרותי ועל פי יכולת חברי הסגל להנחות את הסטודנטים .הועדה תאשר את המעבר
למסלול המחקרי על-פי ההישגים האקדמיים של הסטודנט.

מגמה במנהל רפואי
לטובת הסטודנטים המעוניינים ברכישת ידע בסיסי במנהל רפואי ,במסגרת לימודיהם לתואר שני בבריאות
הציבור ,נפתחה מגמה מיוחדת ,בשיתוף פעולה עם המחלקה לניהול מערכות בריאות .במגמה זו יוכלו ללמוד
תלמידי שני המסלולים ,הקליני והמחקרי .מגמה זו תהיה מוגבלת ל 10-סטודנטים לשנה ,לכל היותר .תכנית
הלימודים במגמה דורשת צבירת  55עד  58נקודות זכות.

מסלול  M.D.-M.P.Hלתלמידי רפואה
סטודנטים לרפואה באוניברסיטת בן גוריון יכולים להתקבל לתוכנית החל מסמסטר א' של השנה הרביעית
בלימודי רפואה .התוכנית תקנה להם תואר  M.P.H.בנוסף לתואר  .M.D.התלמידים המעוניינים במסלול זה
יחויבו לקבל אישור להתקבל לתוכנית מטעם בית הספר לרפואה .חלק מהקורסים יהוו דרישות קדם לתוכנית
הלימודים על סמך קורסים שנלמדו בבית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב והתיזה אותה יבוצעו
במסגרת ה M.P.H. -תוכר כתזה בבית הספר לרפואה.

תעודת זכאות לתואר
בתעודה שתחולק בתום הלימודים יצוין התואר "מוסמך בבריאות הציבור" ( )M.P.H.שם המסלול ,המגמה
וההתמחות יצוינו בגיליון הציונים הנלווה לתעודה.

תנאי ההרשמה והקבלה למסלול המחקרי או הקליני
תנאי הקבלה
לתוכנית יתקבלו מועמדים בעלי תואר  D.M.D. ,M.D.ו D.V.M.-בוגרי תואר ראשון בסיעוד ,פיזיותרפיה ,רפואת
חירום ,ביולוגיה או רפואה מעבדתית ,תזונה ,מדעי החיים או בעלי רקע אקדמי אחר  ,אם סיימו לימודיהם לתואר
ראשון בממוצע של  80לפחות .על המועמדים לעבור בהצלחה ראיון ובחינה בעל פה של ועדת הקבלה לתוכנית.
מועמדים ללא רקע קודם במדעי הבריאות או במדעי החיים ו/או בעלי ציון ממוצע בתואר ראשון נמוך מ80-
ומועמדים שסיימו תואר ראשון באוניברסיטאות בחו"ל או בשלוחות של אוניברסיטאות זרות בארץ (הליך וכללי
ההרשמה מפורטים בפרק סדרי הרשמה כלליים לתואר שני ובפרק הדן במועמדים שלמדו באוניברסיטאות בחו"ל
או בשלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל) ידונו בהתאם לתנאי הקבלה למועמדים חריגים ומועמדים אחרים כפי
שמופיע בהמשך.
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תנאי הקבלה למעוניינים במגמה במנהל רפואי
סטודנט שסיים את לימודיו לתואר ראשון במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון או בתוכנית
מקבליה לתואר ראשון( למשל מכללת יהודה ושומרון ,מכללת עמק יזרעאל וכד') ,לא יוכלו לבקש להתקבל למגמה
במנהל רפואי במסגרת לימודי מוסמך בבריאות הציבור.
למגמה במנהל רפואה יתקבלו מועמדים בתנאי שיעמדו בראיון קבלה של ועדת בלה של המגמה ,בראשות רכזי
המגמה ,לקראת השנה השנייה ללימודיהם לתואר  .M.P.H.ועדת הקבלה תעריך את הישגי הלימודים בתואר
ראשון וכן מידת התאמת התלמיד ללימודים הנדרשים במגמה .החלטות ועדת הקבלה תקבענה קבלה או דחייה
של מועמד תלמידי המגמה יידרשו לבצע עבודת גמר או פרויקט מחקר במסלול הקליני ,הכוללים פרק מתחום
ניהול מערכות בריאות .נושא העבודה מחייב אישור של מרכז המגמה .לכל סטודנט המבצע עבודת גמר יוצמד
מנחה נוסף מטעם המחלקה לניהול מערכות בריאות אשר ישתתף בהערכת ההצעה והדו"ח המסכם של עבודת
הגמר וגם ישתתף בבחינת הגמר.
תנאי קבלה למועמדים חריגים
מועמדים בעלי ציון ממוצע בתואר ראשון של  78עד  80יוכלו להתקבל על סמך המלצות ועדת הקבלה "על תנאי",
יוגדרו במעמד "משתלם" ויחויבו לעבור שלושה קורסי חובה לפחות ,מהמפורטים להלן בציון ממוצע  80לפחות.
 .1אפידמיולוגיה
 .2ביוסטטיסטיקה
 .3מבוא לבריאות הציבור
.4מבוא לSPSS-
תנאי הקבלה למועמדים אחרים
מועמדים ללא רקע במדעי הבריאות או החיים ,יתקבלו לתוכנית במעמד "שלא מן המניין" או "משלים" .עליהם
לעבור בהצלחה (בציון  80לפחות) קורס "מבוא למדעי הבריאות" ו/או להשלים בהצלחה את כל התנאים אשר
יקבעו על ידי ועדת הקבלה של התוכנית ,עד סיום השנה הראשונה ללימודיהם.
מועמדים העובדים בשירותי הבריאות יוכלו לקבל פטור מקורס זה על פי החלטת ועדת הקבלה של התוכנית
"מוסמך בבריאות הציבור".
מועמדים ללא רקע במדעי הבריאות או החיים ובעלי ממוצע נמוך מ 80-בתואר הראשון יחויבו העמידה בתנאים
המופיעים בסעיף תנאי קבלה למועמדים חריגים במפורט לעיל.
החלטה סופית לגבי קבלת סטודנט "שלא מן המניין" תתקבל על ידי ועדת הוראה ומנהל התוכנית .בתום השלמת
הדרישות יהיו סטודנטים אלה רשאים לקבל מעמד "סטודנט מן המניין".
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תהליך הקבלה
א .על המועמדים לציין בעת הרשמתם אם בכוונתם ללמוד בתוכנית עם תזה או בתוכנית עם התמחות קלינית.
ניתן להירשם לתוכנית  M.P.H.מבלי לציין בחירת התמחות ומגמה בשלב ההרשמה .על המועמד יהיה לבחור
מסלול ומגמה לקראת השנה השנייה ללימודים.
ב .על המועמד לצרף קורות חיים והמלצות .רצוי שההמלצות תהיינה ממורים שהנחו את התלמיד בפרויקט או
בקריאה מונחית.
ג .המועמדים העומדים בדרישות הקדם הנ"ל יזומנו לראיון קבלה בפני צוות של מרצים מהפקולטה למדעי
הבריאות לקראת הריאיון יישלח לכל מועמד מאמר מקצועי באנגלית .בראיון ישוחחו עם המועמד/ת בעיקר
על המאמר .החלטת הקבלה או הדחייה תתבסס על ציוני המועמד\ת בלימודיו הקודים וציון הריאיון.
ד .מועמדים עשויים להידרש להשלמות בתחומים בהם לא עסקו במסגרת לימודי התואר הראשון או במסגרת
עבודתם ,כגון סטטיסטיקה ומחשבים וקורס בסיסי במדעי הבריאות.
ה .על המועמד הבוחר במסלול מחקרי להגיש בקשה לוועדת ההוראה בסיום סמסטר א' או בתום שנת הלימודים
הראשונה .הועדה תחליט על מעבר למסלול המחקרי על סמך הישגי הסטודנט ואיתור מנחה מחברי סגל
המחלקה.
ו.

פניות של סטודנטים חריגים ידונו בוועדת ההוראה של התוכנית.

הערות:
 .1לוועדת הקבלה יוזמנו תחילה הנרשמים לתוכנית מוסמך בבריאות הציבור בעדיפות הראשונה.
 .2מספר התלמידים החדשים המתקבלים לתוכנית מוגבל ל 45-בכל מחזור.
 .3היקף הדרישות לתואר (נקודות זכות) עשוי להשתנות.
 .4בקשה ללא המלצות וקורות חיים תדחה.

יצירת קשר
טלפון ,08-6477353 :פקס ,08-6477005:דואר אלקטרוניmakovchu@bgu.ac.il :
במזכירות ניתן לקבל מידע על מורי התוכנית הפנויים לקלוט תלמידים ותחומי התמחותם.
מנהלת תכנית ה M.P.H.-פרופ' דנית שחר ניתן ליצור איתה קשר בדואר אלקטרוני dshahar@bgu.ac.il
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מוסמך ברוקחות M.Sc.
בית הספר לרוקחות מציע לימודים לתואר שני ברוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי.
M.Sc. Community Clinical Pharmacy and Regulatory Management
בית הספר מציע תכנית ייעודית לרוקחות קלינית ,שנועדה להקנות מיומנויות בתחום הייעוץ התרופתי והמשגוח
הרוקחי ,היענות לטיפול התרופתי וכן הקניית ידע לניהול והבנת הסביבה הרגולטורית בישראל בנוסף כלים
לניהול מחקרים קליניים בנושא תרופתי בבתי חולים ,בתי מרקחת של קופות החולים ,רשתות הפארם ובתי
מרקחת פרטיים.
מיומנות רוקחות קלינית מהווה נדבך חשוב מתפקיד הרוקח בקהילה ודורשת הכשרה מתאימה במסלול נרחב
בתחום זה .התוכנית נותנת מענה גם לדרישה הגוברת לרוקחים בעלי ידע בניהול והשמת תהליכי רגולציה כפי
הנדרש כיום בחברות תרופות ,חברות ביו-טק ,ארגוני בריאות ובתי מרקחת מוסדיים.

התוכנית
התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון ברוקחות ( )B.Pharmמאוניברסיטאות מוכרות בארץ המחזיקים ברישיון
תקף לעסוק ברוקחות בישראל ,ולבוגרי חו"ל בעלי רישיון תקף לעסוק ברוקחות בישראל ,שעברו בחינת GRE
המעוניינים:
 .1להעמיק ולהעשיר את הידע שלהם בתחום פרמקותרפיה ,הייעוץ התרופתי והמשגוח הרוקחי.
 .2להעלות את רמת השירות המקצועי בקהילה ובמעבר בין הקהילה למוסדות אשפוז וחזרה לקהילה ,תוך
שימת דגש על כושר ההיענות וההתמדה בטיפול תרופתי.
 .3לרכוש מיומנות בעיבוד נתונים לשם מעקב וניטור תופעות לוואי במרכזים רפואיים ובעשיית התרופות
((Pharmacovigilance
 .4לרכוש ידע רחב בכל מסלול חיי התרופה החל במחקר ופיתוח של ניסויים קליניים ( GCPו )CRA -רישום
תרופות ,בטיחות ,יעילות ותהליכי יצור והפצה נאותים ( GDPו)GMP-
 .5לרכוש כלים ניהוליים לתפקידים בכירים בהיבט הקליני ,בקהילה ,בבתי חולים או בתעשייה התרופתית.

תכנית הלימודים
בתוכנית זו הסטודנט לומד תחומים נרחבים בתחום הרוקחות הקלינית וניהול הרגולטורי.
משך הלימודים :שנתיים אקדמיות ( 4סמסטרים) במתכונת של שני ימי לימודים מרוכזים בשבוע .התוכנית
תובענית ,והתלמידים מתבקשים למטלות נוספות והתנסויות ,מעבר לשעות הלימוד באוניברסיטה ,ובין היתר
מפגשים עם מטופלים.
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התוכנית כוללת שני מסלולים:
 .1מסלול מחקרי עם עבודת גמר (תזה) 40 -נק"ז
בתוכנית  21נק"ז קורסי חובה 5 ,נק"ז קורסי בחירה 12 ,נק"ז עבודת תיזה ו 2-נק"ז סמינר חובה.
על הסטודנטים יהיה לבצע עבודת גמר תחת הנחיית מנחה/ים בעל/י מינוי אקדמי באוניברסיטה בארץ
כאשר אחד המנחים צריך להיות בעל מינוי בפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 .2מסלול קליני ללא עבודת גמר –  40נק"ז
בתוכנית  26נק"ז קורסי חובה 12 ,נק"ז קורסי בחירה ו 2-נק"ז סמינר חובה.

תנאי הרשמה
 .1תואר ראשון ברוקחות ( )B.Pharm.ממוסד אקדמי מוכר בארץ ובחו"ל בממוצע של  85ומעלה.
 .2ניסיון של שנתיים בעבודה בתחום הרוקחות מיום ההסמכה.
 .3בעלי תואר ראשון מחו"ל מחויבים בבחינת  GREכללית עם הציונים הבאים בחלקי הבחינה השונים :חלק
כמותי  153ומעלה ,חלק מילוי  157ומעלה ,כתיבה אנליטית ציון  4.0ומעלה.
על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:
 .1אישור זכאות לתואר ראשון ברוקחות וגיליון ציונים מאושר.
 .2דרוג מאושר המציין את המיקום היחסי של המועמד בין בוגרי מחזורו.
 .3תעודת עיסוק ברוקחות -רישיון ממשרד הבריאות.
 .4קורות חיים מודפסים בפורמט הנדרש (טופס ניתן להורדה מאתר האוניברסיטה).
 .5שני מכתבי המלצה ממקום העבודה בפורמט הנדרש (טופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט) .על הממליצים
להיות מנהלים של המועמד בהווה או בעבר ,אשר עבד תחתם תקופה של שנה לפחות.
 .6אישור מקורי בלבד על תוצאות בחינת ה ( GREלבעלי תואר ראשון מחו"ל).

תהליך הקבלה
 .1ועדת הקבלה תיקח בחשבון בשיקולי הקבלה את מכלול הנתונים של המועמדים ,כולל ההישגים האקדמיים,
הניסיון המקצועי ,מכתבי המלצה ,הצהרה וחיבור אישי וכדומה .ציון ממוצע גבוה ו/או תוצאות גבוהות
בבחינת ה  GREאינן מבטיחות קבלה של המועמד.
 .2מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים ציון ממוצע בתואר הראשון של לפחות  ,85לצד נתוני קבלה נוספים,
יתקבלו לפני סיום תקופת ההרשמה עד למילוי המכסה.
17

ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הבריאות לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום ( 02.01.2022מונגש)

 .3ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון או בחינת ידע ,בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידה.
פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל מרכזת ביה"ס ,גב' נירה מור ארצי בטלפון 08-6477362 :ובדואר אלקטרוני:
morn@bgu.ac.il
וכן בשנתון הפקולטה למדעי הבריאות ובאתר ביה"ס לרוקחות :בית ספר לרוקחות
בנושאים אקדמיים ניתן לפנות למנהל ביה"ס ,פרופ' דוד סטפנסקי בדוא"לdavidst@bgu.ac.il :
או לפרופ' איל שורצברג סגן מנהל בית הספר לנושאים קליניים בדואלeyalsh@bgu.ac.il :

מדיניות וניהול מערכות בריאות ()M.H.A.
הרשמה
רשאים להירשם בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע סופי לתואר של  80לפחות ,אשר השלימו את חובות האנגלית
כשפה זרה לתואר ראשון.
על המועמדים להמציא:
א .גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר  /דיפלומה קבילים (מקור או צילום שאושר על ידי המוסד המנפיק או מדור
רישום).
ב .דרוג מאושר המציין את מיקומים היחסי בין בוגרי מחזורם.
ג .קורות חיים.
ד .שתי המלצות ממקום העבודה.
שימו לב :מדובר בסף מינימלי לרישום ולא לקבלה!

תנאי קבלה
קבלה אוטומטית -לבעלי תואר  M.D.ו D.M.D.-בעלי רישיון ממשרד הבריאות בישראל.
קבלה רגילה -ועדת הקבלה תיקח בחשבון בשיקולי הקבלה גם את רקע המועמדים ,הישגיהם האקדמיים
ניסיונם המקצועי ומכתבי המלצה.
הקבלה למגמות ניהול והערכת טכנולוגית רפואית ומנהיגות במערכת הבריאות מותנית בראיון ,בנוסף לתנאי
הקבלה הרגילים.
(קבלה לסמסטר ב' תיתכן באופן חריג ועל בסיס מקום פנוי).

מסלולי לימודים
 .1מסלול ללא עבודת גמר -להשלמת התואר יש להשלים  42נקודות זכות.
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 .2מסלול מחקרי עם עבודת מחקר -להשלמת התואר נדרשות  48נקודות זכות מהן  12נקודות זכות עבודת
הגמר.
ניתן לעבור למסלול מחקרי (עם תזה) כבר בסמסטר הראשון ללימודים באישור המחלקה.
תכנית הלימודים בכל מסלול מפורטת בשנתון הפקולטה למדעי הבריאות.

מבנה תכנית הלימודים
המחלקה לניהול מערכות בריאות מציעה שתי תוכניות לימוד לתואר שני:
תכנית במסלול מרוכז – יום לימודים אחד מרוכז בשבוע – יום שלישי בין השעות8.00-20.00 :
תכנית במסלול מפוצל – יום שני/שלישי (יקבע בסמוך לפתיחת השנה)  14.00-20.00ויום שישי 8.00-14.00
משך הלימודים בשתי התוכניות הוא שנתיים אקדמיות ,ארבעה סמסטרים ,ללא סמסטר קיץ .במידת הצורך ניתן
להאריך את הלימודים לתקופה מקסימלית של עד שלוש שנים במסלול ללא תזה ועד  5שנים במסלול המחקרי,
וזאת באישור סגן הדיקן להוראה ולחינוך רפואי.

קורסי השלמה
בתוכנית הלימודים שלושה מקצועות השלמה ,קורסים אלה אינם מקנים נקודות זכות .יש לסיים את קורסי
ההשלמה או לקבל פטור מהם במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודים.
 .1סטטיסטיקה למנהלים במערכות בריאות
 .2מבוא למדעי הבריאות -חייבים בו תלמידים שלא למדו קורס אקדמי דומה בעבר .בעלי תארים , M.D.
 D.V.M , D.M.Dותארים פרה -רפואיים פטורים מקורס זה.
 .3מבוא לכלכלה

קורסי חובה
בתו כנית הלימודים עשרה קורסי חובה .תלמידים שלמדו קורס דומה בעבר ,במסגרת אקדמית ,חייבים לקבל
פטור מהקורס וללמוד קורס בחירה אחר במקומו.

קורסי בחירה תחומיים
בתוכנית הלימודים במסלול ללא עבודת גמר ,ארבעה קורסי בחירה.
בתוכנית הלימודים במסלול המחקרי ,שני קורסי בחירה.
לתלמידי המגמות אין בחירה – קורסי הבחירה של המגמה הינם חובה.
כל הקורסים בתוכנית הינם סמסטריאליים בהיקף של  3שעות שבועיות.

מגמות לימוד
המחלקה מציעה ארבע מגמות לימוד*:
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 .1ניהול רפואת חירום ואסונות.
 .2מנהיגות במערכת הבריאות
 .3ניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות.
 .4מדיניות בריאות וסביבה.
•

המגמות אינן שייכות למסלול המרוכז.

פתיחת מסלול  /מגמה מותנת במספר הנרשמים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6472448 :או בדואר אלקטרוניfom.hsmc2d@bgu.ac.il :
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