מכון המחקר מקיים כנסים מחקריים שנתיים וסדנאות למידה בנושאים שונים בהשתתפות מרצים
וחוקרים מהארץ ומחו”ל

כנסים מדעיים
הכנס השנתי הראשון 10.6.2007
הכנס השנתי השני 16.9.2008
בנושא :קהילה נגישה :חקיקה מחקר ויישום בסביבות עבודה ,לימודים ופנאי
הכנס השנתי השלישי 16.7.2009
בנושא :למידה ,סביבה ,בריאות ותפקוד במעגל החיים
הכנס השנתי הרביעי  4.10.2010בשיתוף המרכז לחקר קבלת החלטות רפואיות
בנושא :קבלת החלטות בתחומי בריאות ,מדיניות ,פרט ואנשי מקצוע
הכנס השנתי החמישי 4.7.2011
בנושא :מגבלות נוירולוגיות והשתתפות בקהיליה לאורך מעגל החיים
הכנס השנתי השישי 20.6.2012
בנושא :שיווק ,זהות מקצועית ותרומת מקצועות הבריאות במערכות הבריאות
סימפוזיון בינלאומי 9-11.9.2013
בנושא :איכות חיים של אנשים עם מוגבלויות :תאוריה ,מחקר ויישום

משנים את פני החברה בישראל

מכון המחקר למקצועות
הבריאות והרפואה

סדנאות וסמינרים
13-14.7.2009
Grant Writing and Evaluation research
13.9.2010
עיצוב טרי  -מעצבים תעשייתיים פוגשים אנשי שיקום
28-29.6.2011
The Multicontext Approach to Cognitive Rehabilitation of Executive Dysfunctions:
Promoting Strategy Use & Awareness across Functional Activities
20.12.2011
נגישות  -כי זו הזכות והחובה של כולנו
11.9.2013
Evaluation Tools for Cognitive Function of Hearing Impaired People
11.9.2013
)Introduction of the Organization Effectiveness and efficiency Scale (OEES
11.9.2013
Measuring Subjective Well-being: Theory and Practice

מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה

מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה:
www.ono.ac.il/health
טל’smadar_i@ono.ac.il ,03-5311952 :
רח’ החרושת  ,23אור יהודה 6037598

מכון המחקר

הקריה האקדמית אונו
הקריה האקדמית אונו היא מוסד להשכלה גבוהה השואף לשנות את פני החברה בישראל ולהפוך
אותה לחברה טובה יותר ,שיוונית יותר ומצליחה יותר .זאת תוך מימוש תפיסה של מצוינות מחקרית
ואקדמיה יישומית המכוונת להכנת הסטודנטים למגוון תפקידים ולאתגרי שוק העבודה.
בקריה האקדמית אונו פקולטה למשפטים (תואר ראשון) ,פקולטה למנהל עסקים (תואר ראשון ותואר
שני) ,בית ספר למוסיקה ,והפקולטה למקצועות הבריאות ,בה לומדים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק
( ,)B.O.T.לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת ( ,)B.A.ולתואר ראשון בפיזיותרפיה (.*)B.P.T.

הפקולטה למקצועות הבריאות
הלימודים בקריה האקדמית אונו בכלל ,ובחוגים לריפוי בעיסוק ,הפרעות בתקשורת ופיזיותרפיה
בפרט  ,מבוססים על עיקרון ה מצוינות האקדמית והיישומיות  .תכנית הלימודים המגוונת ,מכשירה
את הסטודנטים תוך הקניית גישות עבודה וחשיבה ,המאפשרות ראייה אינטגרטיבית כחלק מצוות רב
מקצועי מחד והתמחות ספציפית בתפקידו מאידך .במסגרת הלימודים מושם דגש על התנסות בפועל
בשיטות הערכה ,אבחון וטיפול מגוונות ,וכן נעשה שימוש בגישות חדשניות של הדמיות וסימולציות
בשיתוף מרכז מסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית) במרכז הרפואי ע”ש שיבא.

מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה
מטרות המכון לעסוק בחקר נושאי בריאות וחולי במובנים הרחבים ביותר .כגון התפתחות האדם
ותפקודו לאורך מעגל החיים ,הקשר לבריאות ואיכות חיים של האדם בקהילה ,שיטות אבחון וטיפול
בילדים ובשיקום מבוגרים וקשישים עם מוגבלויות ,שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לאבחון וטיפול,
כמו גם נושאים בתחום הנגישות לשרות של אוכלוסיות שונות.
נושאי המחקר מתמקדים בתחומי מדע יישומי ,בשיטות שונות ומגוונות התורמות לביסוס הידע
המדעי .המטרה היא לחקור ולפתח ידע אשר יבוא לידי פרסום אקדמי מחד ומאידך ייושם בהוראה,
בקליניקה ובמערכות הבריאות לשיפור תפקודם ,בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם.
בנוסף ,אנו פועלים למתן הכוונה ומשאבים ,ולעידוד המחקר של הסגל האקדמי בפקולטה למקצועות
הבריאות והסטודנטים ,אנו מקיימים סמינר חודשי לסגל בנושאי מחקר כגון :כתיבת הצעות מחקר,
פיתוח שאלונים ,הגשות לקרנות למימון מחקרים ,שיטות מחקר ,ועוד.
מספר חוקרים במכון זכו במימון למחקריהם מקרנות מחקר תחרותיות חיצוניות .אנו משתפים פעולה
עם אנשי סגל מחוגים נוספים בקריה האקדמית אונו וחוקרים ממסגרות שונות בארץ ובעולם בתחומי
האקדמיה ,הרפואה ,החינוך והשיקום.

חוקרים ואנשי סגל הפקולטה למקצועות הבריאות
פרופ’ נעמי כץ
ראש מכון המחקר
למקצועות הבריאות והרפואה
הקריה האקדמית אונו

גב’ סמדר גלעד יצחקי
מידענית ,עוזרת מחקר ומינהל
מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה
הקריה האקדמית אונו

ד”ר היידי שוגרמן
ראש החוג לפיזיותרפיה
הפקולטה למקצועות הבריאות
הקריה האקדמית אונו

										
ד”ר חנה פוטר-כ”ץ
ראש החוג להפרעות בתקשורת
הפקולטה למקצועות הבריאות
הקריה האקדמית אונו

ד”ר שירה ילון-חיימוביץ
ראש החוג לריפוי בעיסוק
הפקולטה למקצועות הבריאות
הקריה האקדמית אונו

החוג לריפוי בעיסוק:
ד”ר אורית להב
ד”ר נירית ליפשיץ
ד”ר נעמי פרזיגר
ד”ר אורית שנקר
ד”ר אסנת בר-חיים ארז
ד”ר ליאת רז-יהנה
נעמה כץ (דוקטורנטית)
מיכל טנא-רינדה (דוקטורנטית)
אפרת סלנקיו (דוקטורנטית)
סיגל וקס M.Sc.
נטע לינדר כץ M.Sc.
מיכל עימנואל שלו M.Sc.
מיכל קאשי B.O.T.
יהודית דוריון M.Sc.
אילה נוטה M.Sc.
החוג להפרעות בתקשורת:
ד”ר דרורית בן יצחק
ד”ר אביה גביעון
ד”ר דינה וקסלר-קאשי
ד”ר גילה טובול-לביא
עדי טוויק-קליין M.A.
פרופ’ רות ליטובסקי
מאיה נחשון B.A.
ד”ר לימור עדי-בן סעיד
עירית פלדמן M.A.
החוג לפיזיותרפיה:
ד”ר סיגל לירז זלצמן
ד”ר אלה בין
ד”ר אלון קלרון
ד”ר אוסנת רווה
אפרת סלע הרף

עמיתי מחקר
תשתיות מחקר		
		

; 		

רשות המחקר של הקריה האקדמית אונו ,בראשות ראש הקריה האקדמית אונו.
ועדת אתיקה מוסדית ,בראשות דיקן הפקולטה למקצועות הבריאות.
ועדה מייעצת למכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה ,מורכבת מאנשי אקדמיה בכירים
ואנשי שדה מתחומים ומוסדות שונים ,הקשורים למקצועות הבריאות והרפואה.

* המל”ג אישרה פתיחת התכנית ,הענקת התואר מותנית באישורה.

Prof. Elizabeth DePoy, Professor of Interdisciplinary Disability Studies and Soocial Work,
University of Maine
Prof. Stephen Gilson, Professor of Interdisciplinary Disability Studies and Soocial Work,
University of Maine
Prof. Sharon A Cermak, EdD, OTR, FAOTA - Professor of Occupational Therapy,
University of Southern California (USC), Los Angeles, USA
פרופ’ אמיתי זיו ,פרופ’ חבר קליני לחינוך רפואי ,אוניברסיטת ת”א .מקים ומנהל מסר -
המרכז הארצי לסימולציה רפואית ,ביה”ח תל השומר ע”ש שיבא

