
1 

 גשנת לימודים תשפ" -מוסמך בבריאות הציבור במסלול הכללי
 ס"ש 29 - גמר עבודת עם ללומדים     

 ס"ש 39 - גמר עבודת ללא ללומדים

 לבדוק עמידה בדרישות קדם.  כןו ,ס לבריאות הציבורהבאתר בי" פירוט תכנית הלימודים ודרישות המסלוליש לקרוא את לקורסים, רישום הלפני 

  )כולל שמות מרצים, דרישות קדם, מטרות הקורס וכו'(. כאן הסילבוסים של הקורסים נמצאים

 השעות לתואר

 תואר בלי תזה תואר עם תזה

 ש"ס 20.5קורסי חובה  ש"ס 22קורסי חובה 

 ש"ס 10קורסי בחירה מתקדמים  ש"ס 6קורסי בחירה מתקדמים 

 ש"ס 8.5קורסי בחירה כלליים  ש"ס1קורסי בחירה כלליים 

 ש"ס 39 –סה"כ  ש"ס 29 –סה"כ 
המערכת  יותר קורסי בחירה מתקדמים על חשבון קורסי בחירה כלליים.ל ניתן להרשם  .בחירה המסומנים בירוק הם קורסי בחירה מתקדמיםהקורסי , חובה של המסלול מסומנים באדוםהקורסי 

 נתונה לשינויים

 סמסטר א' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ג'

09-11 
 ( 0158-1011-01)  לאפידמיולוגיה מבוא

 
 2 חובה שנה  א'

 3 חובה שנה א' (0103-0012-01)  ומעבדת מחשבא'  ביוסטטיסטיקה 11-14

 2 חובה שנה א' (0158-1205-01)  מבוא לניהול מערכות בריאות  14-16

 2 חובה שנה א' (0146-1000-01) למעשה מהתיאוריה: הציבור בריאות 16-18

 1 חובה שנה א' (0103-0012-02) א' בביוסטטיסטיקה תרגיל ומעבדת מחשב 18-20

 ד'

 (0158-1118-01) ופתולוגיה של מחלות מבוא לפיזיולוגיה 12-14
 השלמה לחסרי 

  רקע רפואי
0 

 (0146.1113-01) וחולי בריאות של פסיכוסוציאליים היבטים 16-18
 ZOOM-ב

 2 חובה שנה א'

- 
באתר 

Moodle 
 0 שנה א' חובה (0146.4400) ווירטואלי קורס - והרפואה החיים למדעי ספריה משאבי
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 סמסטר ב' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ג'

10-08  2 א' שנה חובה (0158-1013-01) באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר 

 3 א' שנה חובה ((0158-1110-01  ' ביוסטטיסטיקה ב 10-14

16-14  2 א' שנה חובה (0146-1117-01)  בריאות לכלכלת מבוא 

16-18 

 לסירוגין

 תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

 אחת לשבועיים -( 01-1206-0158)
 1 א' שנה חובה

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

 )לסירוגין עם תכנון מחקר אפידמיולוגי( אחת לשבועיים -( 01-1012-0146)
 1 כללי בחירה

 

 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ג'
16-14  2 בחירה מתקדם R -   0158.1127מבוא לקורס  

18-16  2 בחירה מתקדם (0158.1306)תרגול שיטות סטטיסטיות מתקדמות  

 ד'

8-10 

 2 בחירה מתקדם (0158.1010)אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין 

 2 בחירה מתקדם (0146-1101)ניתוח עלות תועלת 

קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות + עבודה מעשית באירגונים מקדמי 
 (0146.1114) ש"ס(  4שיוויון בבריאות )סה"כ 

 4 בחירה כללי

 (0158-1015)  מתקדמותשיטות סטטיסטיות  9-12
)חובה  בחירה מתקדם

לסטודנטים שעושים 
 תיזה מטאנליזה(

3 

10-12 

 בחירה מתקדם (0158.0032) תורת החלטות
 
2 
 

 2 בחירה כללי (0146.1115)תקשורת וקידום בריאות 

12-14 

 2 בחירה כללי (0146.1008) תפעול מערכות בריאות

 0146.1133 -סקירה שיטתית ומטה אנליזה 
)חובה  בחירה מתקדם

לסטודנטים שעושים 
 תיזה מטאנליזה(

2 



3 

14-16 

 2 בחירה מתקדם (0158.1113התזונה ) של אפידמיולוגיה

 2 בחירה כללי (0146.1011סודות המימון למערכות בריאות  )י

 2 בחירה כללי 0146.1134מדיניות לקידום בריאות 

16-18 

 2 בחירה מתקדם 0158.1201ניסויים קליניים 

 2 בחירה כללי (0146.1124)ניהול האיכות בשירותי הבריאות  

 

 
 
 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ד'
 

 

 

 

 

 

 

 

10-8  

 (0158.1207) היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות
 בחירה מתקדמת

 
2 

 2 בחירה כללי (0146.1013) בריאות בארץ ובעולם מדיניות ושירותי

 (0158.1009)אפידמיולוגיה של השמנה ומחלות מטבוליות 
 בחירה מתקדמת

 
2 

  בחירה כללי (0146.1125)תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי 

12-10  
 

 0.5 חובה שנה ב' I  (2600-0103)מחצית  - אתיקה של מחקר

 1.5 בחירה ללומדים ללא תיזה II (01-1123-0146)מחצית  – משפט ובריאות הציבור

 II (7000-0103)מחצית  - כתיבה מדעית
 חובה שנה ב'
 )רק ללומדים

 עם תיזה(
1.5 

12-14 

 בחירה מתקדמת (0158.1002)מיולוגיה סביבתית דאפי
 

2 

 בחירה מתקדמת (0146.1007) ניהול טכנולוגיות רפואיות
 

2 

 2 בחירה כללי (0146.1121) וקידום בריאות well being שלומות

 2 בחירה כללי (0146.1126)אורח חיים בריא בילדים 



4 

 2 בחירה מתקדמת 0158.1016אפידמילוגיה של מחלת לב כלילית  14-16

 2 בחירה כללי (0146.1010) יסודות החשבונאות 

 2 כלליבחירה  (0146.1103) עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות 

16-18 
 (0158.1215)מגיפות  מתמטיים בחקרמודלים 

 
 2 בחירה מתקדמת

  
 (0158.1212)פרמקואפידמיולוגיה 

 
 2 בחירה מתקדמת

 2 בחירה כללי 0146.1119  וראיון מוטיבציוני CBTמבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי   

 2 בחירה כללי (1009-0146)כלכלת בריאות     

 


