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 גשנת לימודים תשפ" -מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות
 ס"ש 36 -( תיזה) גמר עבודת עם ללומדים

 ס"ש 45 - גמר עבודת ללא ללומדים

 בי"ס לבריאות הציבורל באתר פירוט תכנית הלימודים ודרישות המסלולפני רישום יש לקרוא את 

 )כולל שמות מרצים, דרישות קדם, מטרות הקורס וכו'(.  כאןהסילבוסים של הקורסים נמצאים . לפני רישום יש לבדוק עמידה בדרישות קדם

 

 השעות לתואר

 תואר בלי תזה תואר עם תזה

 ש"ס 38.5 קורסי חובה ש"ס 34 קורסי חובה

 ש"ס 6.5 קורסי בחירה מתקדמים ש"ס 2 קורסי בחירה מתקדמים

 ש"ס 45 –סה"כ  ש"ס 36 –סה"כ 
ש"ס ללומדים ללא עבודת  6.5 ש"ס ללומדים עם עבודת גמר, לפחות 2 לפחות) קורסי הבחירה המסומנים בירוק הם קורסי בחירה מתקדמים, קורסי החובה של המסלול מסומנים באדום

ניתן להרשם ליותר קורסי בחירה מתקדמים על חשבון קורסי בחירה כלליים.   .קורסים מסומנים בכחול הם קורסי בחירה ללומדים עם תיזה, וקורסי חובה ללומדים ללא תיזה( גמר
 המערכת נתונה לשינויים

 

 סמסטר א' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ג'

09-11 
  (0158-1011) לאפידמיולוגיה מבוא

 
 3 חובה שנה  א'

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

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

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

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

 ד'

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

  רקע רפואי
0 

 (0146-1113) וחולי בריאות של פסיכוסוציאליים היבטים 16-18
 ZOOM-ב

 2 חובה שנה א'

 0 שנה א' חובה (0146-4400) ווירטואלי קורס - והרפואה החיים למדעי ספריה משאבי Moodleבאתר  -

 

https://med.tau.ac.il/MPH-HA-PROGRAM1.2
https://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_p.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_p.aspx
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 סמסטר ב' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ב'

 2 מתקדמתבחירה  (0159-1129) מיקרו  -התנהגות ארגונית 16-18

 (0159-1130)  מאקרו  -התנהגות ארגונית 18-20

 א' שנה חובה

 ללומדים במסלול ללא תיזה

מסלול בבחירה ללומדים 

 תיזה

2 

 ג'

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

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

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

16-18 

 לסירוגין

 ( 0158-1206) אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקרתכנון מחקר 

 אחת לשבועיים
 1 א' שנה חובה

 (0146-1012) ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

 )לסירוגין עם הקורס תכנון מחקר אפידמיולוגי( אחת לשבועיים 
 1 בחירה מתקדמת

 לפני רישום יש לבדוק עמידה בדרישות קדם

 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 הקורסשם 

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

18-16 ב'  2 * בחירה מתקדמת 01591128 הערכה איכותנית וכמותית של גורמי סיכון בעבודה 

 ג'

10-8  01591148  ניהול תהליכי שינוי אישי ומערכתי 
 בחירה מתקדמת

2 

16-14  01591147מיומנויות תקשורת ויעוץ בבריאות בתעסוקה 
 * בחירה מתקדמת

2 

'ד  

 2 חובה שנה ב' (0146.1101) תועלת עלות ניתוח 8-10

 ( 0103.0032) החלטות תורת 10-12
בחירה /חובה שנה ב'

 ללומדים עם תיזה
2 

 2 חובה שנה ב' (0146.1008) בריאות מערכות תפעול 12-14
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 2 חובה שנה ב' (0146.1011) בריאות למערכת המימון יסודות 14-16

 2 בחירה מתקדמת 0146.1124ניהול האיכות בשירותי בריאות   16-18

 

 01591147מיומנויות תקשורת ויעוץ בבריאות בתעסוקהאו  01591128 הערכה איכותנית וכמותית של גורמי סיכון בעבודה*רק אחד משני הקורסים: 

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ד'

10-8  2 חובה שנה ב' (0146-1013) ובעולם בריאות בארץ ושירותי מדיניות 

12-10  0.5 חובה שנה ב' I  (0260-0103)מחצית  - אתיקה של מחקר 

 II  (7000-0103)מחצית  - כתיבה מדעית 10-12
 חובה שנה ב'

 )רק ללומדים עם תיזה(
1.5 

 II (1123-0146)מחצית  –משפט ובריאות הציבור  10-12
ללומדים מתקדמת בחירה 

 זהללא ת
1.5 

 (0146-1007) רפואיות טכנולוגיות ניהול 12-14
 חובה שנה ב'

 ללומדים ללא תיזה
2 

 2 חובה שנה ב' (0146-1010) יסודות החשבונאות למערכות בריאות 14-16

 (0146.1009) כלכלת בריאות 16-18
 חובה שנה ב'

 
2 

 

  :במסלול ללא תיזה, אפשר לקחת קורס בחירה אחד ממסלולים אחרים מרשימה זוprog-epid-health-https://med.tau.ac.il/pub 

 

https://med.tau.ac.il/pub-health-epid-prog

