
יש , החדרים נתונים לשינויים

לעקוב אחרי ההוראות ולא 

להסתמך רק על קובץ זה

אם לא כתוב בניין אלא - חדריםסילבוסדרישות קדםים/מרצהשם הקורסמספר קורסשעהיום

, שם אולם/ רק רק מספר כיתה

ש "מדובר בבניין רפואה ע

סאקלר
. ביוכימיה וביולוגיה של התא ר רונית רותם"ד'חלק ב. ביוכימיה וביולוגיה של התא 10-140103.5114

'חלק א

326המדרשה לתארים מתקדמים

108בריאות תעסוקתיתר עתליה תובל"דהתנהגות ארגונית מיקרו16-180159.1129

108בריאות תעסוקתיתר עתליה תובל"דהתנהגות ארגונית מאקרו 18-200159.1130

18-19:30
לוח סמינרים ישלח בתחילת ר יפתח גפנר"ד(בהתאם ללוח שיפורסם)סמינרים -

סמסטר

, מבוא לאפידמיולוגיהיתאם מוחסן'ח' פרופשיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה8-100158.1013שלישי

'ביוסטטיסטיקה א
סילבוס

-ר נירה קורן"ד: הרצאה

 מורג

SPSS :ר תומר זיו "ד

ר מיכל "ד,ברן

־גוון'יעקובוביץ

מר עידו , גיל פייר' פרופמבוא לכלכלת בריאות14-160146.1117שלישי

איזדורפר
סילבוס

 אחת 16-18שלישי

לשבועיים

תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת 0158.1206

הצעת מחקר

, מבוא לאפידמיולוגיהיתאם מוחסן'ח' פרופ

'ביוסטטיסטיקה א
סילבוס

 אחת 16-18שלישי

לשבועיים

סילבוסר רוני ויצמן"דניהול פרויקטים בבריאות הציבור0146.1012

 אחת 16-18שלישי

לשבועיים

ר "ד, ר יפתח גפנר"ד קבוצות3 (לרופאים)כתיבה מדעית  0103.7000

ר ענבל "ד, ורד שכנר

גולדשטיין

  לפי קבוצותהמדרשה לתארים מתקדמים

927  ;028  ;326

אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות 16-180158.1208שלישי

מבוא- נפש קהילתית

ר עידו "ר רז גרוס וד"ד

לוריא
זוםסילבוס

 מחצית 18-20שלישי

שניה של 

סמסטר ב

022סילבוסר אורי אובולסקי"דחקר בסיסי נתונים0158.1021

היבטים נבחרים בשיטות 0158.1207

אפידמיולוגיות מתקדמות

' גב, יריב גרבר' פרופ

גלי כהן

, מבוא לאפידמיולוגיה

שיטות ', ב' ביוסטטיסטיקה א

סקר ומחקר

937סילבוס

ר עדי "ד, ר ענת אנגל"דמדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם0146.1013

פריזן

מבוא לניהול מערכות 

מבוא לכלכלת , בריאות

בריאות

936סילבוס

: תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי0146.1125

אתגרים והזדמנויות

935סילבוסר אימי לב"ד

 מחצית 10-12

ראשונה

119חדר  - 6.4פרט ל , שלזאקהמדרשה לתארים מתקדמיםדניאל סינקלר' פרופאתיקה רפואית לבריאות הציבור0103.6002

אולם , טרובוביץ-בניין משפטים 

למעט בתאריך  (105)הופיין 

 בו השיעורים יתקיימו 22.2.22

באודיטוריום לולה 

קבוצות תירגול ביו 

- ' סטטיסטיקה ב

 בבניין רפואה119שלזאק וכיתה 

בבניין )למעט בתאריכים הבאים 

:(!מקצועות הבריאות

106-   ו101 - 22.3.22

102-   ו101 - 31.5.22

102-  ו101  -  7.6.22

סילבוס

8-10רביעי

רביעי

'ביוסטטיסטיקה א

'סמסטר ב
המערכת נתונה לשינויים

שני

'ביוסטטיסטיקה ב10-140158.1110שלישי

https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158101301&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146111701&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158120601&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146101201&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158120801&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158102101&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158120701&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146101301&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146112501&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158111001&year=2021


 מחצית 10-12

שניה

 8 (חוץ מרופאים)כתיבה מדעית  0103.7000

קבוצות

ר "ד, לאה רוזן' פרופ

ר תמר "ד, מירי לוצקי

, ר רוית בסל"ד, ברמן

,  ר ויקי מאיירס"ד

ר "ד, עמוס אדלר' פרופ

ר "ד, עתליה תובל

ישראל הלפרין

  לפי קבוצותהמדרשה לתארים מתקדמיםמסלול תזה בלבד

108; 123; 122; ב120; א120

 מחצית 10-12

שניה

119חדר  - 6.4פרט ל , שלזאקסילבוסדניאל סינקלר' פרופרפואי ובריאות הציבור-משפט ביו0146.1123

איבחון וניטור - מתרביות למטגנומיקה158.1305

מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות 

הציבור

, אלה מנדלסון' פרופ

ר "ד, ר ארנה מור"ד

ר "ד, מיכל מנדלבוים

יניב לוסטיג

קורסים בסיסיים 

במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה
936סילבוס

מבוא לניהול מערכות ארנה טל' פרופניהול טכנולוגיות רפואיות0146.1007

מבוא לכלכלת , בריאות

בריאות

935סילבוס

אוניברסיטה, מוסדות חינוך,  הורים, ילדים: 21-קידום בריאות במאה ה146.1126 937ר רונית יעקובוביץ"ד

326סילבוסמבוא לאפידמיולוגיהליאת לרנר גבע' פרופבריאות האם והילד0158.1117

ח "רו, ברן-ר תומר זיו"דיסודות החשבונאות0146.1010

ח "רו, עופר בן עזרא

יריב הלמן

מבוא לניהול מערכות 

מבוא לכלכלת , בריאות

', ביוסטטיסטיקה א, בריאות

'ביוסטטיסטיקה ב

927חדר  - 6.4פרט ל , שלזאקסילבוס

943סילבוסלאה רוזן' פרופאפידמיולוגיה וקידום בריאות: עישון0146.1103

, מבוא לאפידמיולוגיהסיגל סדצקי' פרופאפידמיולוגיה של סרטן0158.1106

'ביוסטטיסטיקה ב
326סילבוס

שינוי התנהגות ופיתוח חוסן אישי–  (CBT)מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי   927ר נעמי אפל"ד

מבוא לניהול מערכות גיל פייר' פרופכלכלת בריאות0146.1009

מבוא לכלכלת , בריאות

בריאות

מארבאוםסילבוס

 אחת 18-20רביעי

לשבועיים

ר "ד, דיאן לוין' פרופשנתי- פרקטיקום בקידום בריאות 0146.1108

רונית יעקובוביץ

הקורס מיועד רק לתלמידי 

'שנה ב, קידום בריאות
927סילבוס

14-16רביעי

16-18רביעי

רביעי

12-14רביעי

https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146112301&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158130501&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146100701&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158111701&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146101001&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146110301&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0158110601&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146100901&year=2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0146110801&year=2021

