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 לפי מסלול ושנת לימודים ים ומלצמולוח בחינות  מערכת שעות - 1נספח 
 (7201-6201) זשנה"ל תשע"

 בלוח הבחינות(/או )שימו לב, כי יתכנו עוד שינוים במערכת השעות ו 12.9.16–מעודכן ל 

 

 מאז פרסומו:עדכונים במסמך 

 לתלמידי מסלול ניהול מערכות בריאות:. 1

  0146.1124הוא  16-18ניהול איכות שרותי בריאות", סמסטר ב', ימי ד', הקורס "מספר. 

 ( הינו קורס חובה ללומדים במסלול ללא 0159.1130מאקרו" )  -הקורס "התנהגות ארגונית

 ( הינו קורס בחירה לכל דבר. 0159.1129מיקרו" )  -הקורס "התנהגות ארגונית תיזה בלבד.
 מומלץ להשתתף בשני הקורסים. –לתלמידי המסלול שנה א' 

 . לתלמידי כל המסלולים:2

 עוריש לקבוצות תחלקי' ב בסמסטר( 0158.1110) "'ב ביוסטטיסטיקה" הקורס, לידיעתכם

 : למסלולכם. יש להקפיד ולהגיע אך ורק לקבוצה אליה שובצתם בהתאם הבא באופן ותרגיל

 מועדי התרגול מועדי השיעור קהל היעד קבוצה

 (הכללירפואה קהילתית ) מסלול 1 קבוצה
  בריאות קידום מסלול

 ' ג בימי
 10:00-12:30 בין

 ' ג בימי
 13:00-15:00 בין

רפואה מונעת ו אפידמיולוגיה מסלול 2 קבוצה
 MD/DMD-MPH מסלול 

 ' ג בימי
 12:30-15:00 בין

 ' ג בימי
 10:00-12:00 בין

 ' ג בימי מערכות בריאות ניהול מסלול 3 קבוצה
 10:00-12:30 בין

 ' ב בימי
 14:00-16:00 בין

תלמידי המדרשה לתארים  4 קבוצה
 מתקדמים )למעט אפידמיולוגיה(

 ' ג בימי
 12:30-15:00 בין

 ' ב בימי
 14:00-16:00 בין
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 מס' הבהרות

 

 :קורסי השלמה 

"מבוא /או הנדרשים להשתתף בקורסי השלמה של "ביוכימיה וביולוגיה של התא" ו סטודנטים
 קורסים יתקיימו במועדים הבאים:ה – לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות"

  "10-14, יום ב', 'סמ' א -( 0103.5113.01חלק א' ) –"ביוכימיה וביולוגיה של התא 

  "8-12', ד, יום 'סמ' ב -( 0103.5114.01) חלק ב' –"ביוכימיה וביולוגיה של התא 

 ( "0158.1118.01"מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות )- 12-14', ד, יום 'סמ' א 

 הראשונה ללימודיםשנה ה במהלךההשלמה  חובה להשתתף בקורסי

שני חלקיו של הקורס "ביוכימיה וביולוגיה של התא" לא יכללו במניין השעות לתואר בכל מקרה 

במניין השעות ובממוצע  ייכללובממוצע הציונים, הקורס "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות" 

  .אפידמיולוגיה ורפואה מונעתהציונים רק ללומדים לתואר מוסמך ב

  (1118-0158)" של מחלותקורס "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה : 

 .לא ניתן להירשם לקורס זה בתור קורס בחירה. .קורס זה הינו קורס השלמה לחסרי רקע רפואי

 

 ( "0400.1001.01הקורס "בטיחות וגהות במעבדה): 
 במסלול הכללי MPHורפואה מונעת ולתלמידי  אפידמיולוגיהמידי לחובה לת הינו קורסקורס זה 

, 6/11/104 :בתאריכים שישיהקורס יתקיים בימי  .הלימודים הראשונה תבשנבלבד, וזאת 

, בפקולטה למדעי החיים, בניין בריטניה, 13:00-08:15 :בין השעות 6/1/1118 –ו  6/11/111

 יכלל במניין השעות לתואר.יהקורס לא  .14אולם 

רשאים לבקש פטור מהשתתפות )רפואה קהילתית( כללי בלבד   MPHסטודנטים במסלול 

אינם יכולים  –מנחה. סטודנטים שטרם מצאו מנחה הבאישור ו טופס ייעודיבקורס זה על גבי 

 להגיש בקשה לפטור. 

מהשתתפות מראש סטודנטים לתואר מוסמך בבריאות הציבור במסלולים האחרים פטורים 

 ם בכוונתם לעשות פרויקט/תיזה הכוללים עבודת מעבדה. אבקורס זה, אלא 

 

 תרגול בקורס מבוא לאפידמיולוגיה: 
ההשתתפות הינו תרגול רשות,  (אחת לשבועיים זה )המתקיים אף על פי שהתרגול בקורס

קורס מבוססת ברובה על תרגילים עליהם דנים ב הבחינה, שכן בתרגול הינה מאוד מומלצת

 . זה בתרגולופותרים 

 . 16-14ימי ד' בין השעות סמסטר א', ב אחת לשבועייםמתקיים בקבוצות קטנות התרגול 

 

 מחשב:קורס ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת 

קורס זה מוצע בסמסטר א' לכלל תלמידי הפקולטה לרפואה ומתקיים בסמסטר זה במספר 

 קבוצות ובשעות שונות. 

אך ורק על כלל מסלוליו נדרשים להירשם  MPHתלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת וכן תלמידי 

 .18-20השעות בין  ימי ג'ולתרגול המתקיים ב 9-12המתקיים בימי שלישי בין השעות  לקורס

  0103.0012.01 –מספר זיהוי של השיעור 

  0103.0012.02 –מספר זיהוי של התרגול  

שבוע אחד תרגול עיוני, שבוע לאחר מכן תרגיל במעבדת  –התרגולים יתקיימו כל שבוע 

 מומלץ להצטייד במחשב נייד לטובת קורס זה ולטובת קורסים אחרים בתואר.  .מחשבים

https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/Public%20Health/Forms/Lab%20Safety%20Course%20-%20Exemption%20Request.pdf
https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/Public%20Health/Forms/Lab%20Safety%20Course%20-%20Exemption%20Request.pdf
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 (01-1015-0158ות מתקדמות" )קורס "שיטות סטטיסטי: 
 .לתלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת מדובר בקורס חובה 

 תלמידי לMPH אלא אם מבצעים תיזה על זהו קורס בחירה מתקדם,  – על כלל מסלוליו

  יהווה קורס חובה.זה קורס ם. אז מאגרי מידע קיי

  תלמידיMD/DMD-MPH  דומהחובה העושים תיזה על מאגר מידע קיים יחויבו בקורס 

ים חודשהתח במהלך הקורס יפ. (0158.1021.01: מס' קורס –)חקר בסיסי נתונים 

יפורסמו בהמשך.  - ם המדויקיםמועדיה. מפגשים בימי שני ושישי( 4) מאי-אפריל

 תלמידי המסלולים האחרים אינם רשאים להשתתף בקורס זה.

 

  (01-4400-0146) "הכרת  משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה"קורס 
אפידמיולוגיה הקורס "הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה" הינו קורס חובה לתלמידי 

יש להירשם גם לקורס זה . על כלל מסלוליומוסמך בבריאות הציבור ורפואה מונעת ולתלמידי 
 הינו קורס וירטואלי ואינו מקנה נקודות זכות לתואר. קורסה במסגרת הרישום המקוון לקורסים.

 לקבלת תנאי הוא בבחינה עובר ציון .תום  הסמסטר הראשון ללימודים –מועד סיום הקורס 
 .התואר

ניתן  .הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט וייפתח עם תחילת שנת הלימודים
בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ  -להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט: בקמפוס 

 .http://moodle.tau.ac.il  לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת הקורס היא:
 מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה.   Moodle-הכניסה ל

יכולים לפנות לספרני ההדרכה בספרייה, בטלפון זה סטודנטים הזקוקים לסיוע בקורס 
 הקורס עצמו.אתר בדוא"ל מתוך  או  03 -6407975

 

 מחקר" ו"כתיבה מדעית":של  "אתיקה ים בקורס 
בשנה רק עם תיזה מומלץ להשתתף בקורסים אלו הלומדים לתואר בבריאות הציבור לתלמידים 

במסלול פרויקט )ללא תיזה( הלומדים לתואר בבריאות הציבור תלמידים מאידך,  ב' ללימודיהם.

ממילא  )תלמידים אלו אינם רשאים להירשם בשנה א'כבר השתתף בקורס אתיקה רשאים ל

   "(.כתיבה מדעית"לקורס 

 

 (0159.1130.01ומאקרו ) (0159.1129.01קרו )ים בהתנהגות ארגונית מיקורס 
 הקורסים הנ"ל בשנה א'.  2 –ניהול מערכות בריאות מומלץ להשתתף ב בלתלמידי המסלול 

 

 בסמינרים השתתפות  
 הרצאות 25 בלפחות לימודיו במהלך להשתתף חייבבביה"ס לבריאות הציבור  סטודנט כל

. (הרצאות סמינריוניות בלבד 15 –מחויבים ב  MD/DMD-MPH)תלמידי מסלול  סמינריוניות

 בכנס השתתפות. לבריאות הספר-בית סמינר במסגרת להיות חייבות מההרצאות 80% לפחות
 בשני השתתפות תאושר. סמינריוניות הרצאות 2 – ב להשתתפות שקולה, המנחה בידיעת, מדעי

באולם  18-21הסמינרים יתקיימו לאורך כל השנה בימי רביעי, בין השעות  .בלבד כנסים
 מרבאום, שבפקולטה לרפואה.

 :, כאןתפורסם בלוח הסמינרים של ביה"ס לבריאות הציבורתכנית הסמינרים 
seminars-health-https://med.tau.ac.il/pub 

 

 

 

 

 

http://moodle.tau.ac.il/
https://med.tau.ac.il/pub-health-seminars
https://med.tau.ac.il/pub-health-seminars
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 מערכת שעות מומלצת וכעת ל

 5עמוד  שנה א' (MSc) תתואר שני באפידמיולוגיה ורפואה מונע

 6עמוד  שנה ב'

 7עמוד  שנה א' (כללירפואה קהילתית )( במסלול MPHתואר שני בבריאות הציבור )

 8עמוד  שנה ב'

 9עמוד  שנה א' ( במסלול קידום בריאותMPHתואר שני בבריאות הציבור )

 10עמוד  שנה ב'

 11עמוד  שנה א' ( במסלול ניהול מערכות בריאותMPHתואר שני בבריאות הציבור )

 21עמוד  שנה ב'

ורפואת שיניים תואר שני בבריאות הציבור לתלמידי רפואה 
(MPH-/DMDMD) 

 31עמוד  מסלול חד שנתי
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 אפידמיולוגיה ורפואה מונעתמוסמך ב .1

 סמסטר א' - שנה א'

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת 

ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשב א' ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 

 ד"ר רונן

 אופק

 חובה

 שנה  א'
3 2.2 2.3 

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 

 ד"ר רז

 גרוס

 חובה

 שנה א'
2 29.1 26.2 

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205-01) 

 וטשטייןרפרופ' זאב 

 וד"ר אייל צימליכמן
 5.3 5.2 2 בחירה*

16-18 
 אפידמיולוגיים נתונים פענוח

0158-1000-01)) 

 פרופ'

 חודיק גבריאל

 חובה

 שנה  א'
2 

הבחינה בקורס 

השנתי תתקיים 

 בסוף סמסטר ב'

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

- 
 חובה

 שנה א'
1 - - 

 ד'

12-14 
ופתולוגיה של  מבוא לפיזיולוגיה

 (0158-1118-01) מחלות

פרופ' ארתור 
 ליבוביץ'

 השלמה

  ע רפואילחסרי רק

 שנה א'

 יפורסם 12.2 2

14-16 
  מבוא לאפידמיולוגיהב תרגיל
(0158-1122-01 ) 

 אחת לשבועיים

  רשותתרגיל  ברןזיו  ד"ר תומר

 שנה א'
0 - - 

 לרשימת קורסי בחירה זמינים 16-18
 ראה/ראי מערכת שעות מפורטת

 - - 2 בחירה -

12-08 ה'  
 ביוכימיה וביולוגיה של 

 חלק א'-התא

(0103-5113-01) 

  השלמה -

  ע רפואילחסרי רק

 שנה א'

 אפידמיולוגיה בלבד

 יפורסם יפורסם 0

 8-13 ו'

 במעבדה בטיחות וגיהות
(0400-1001-01) 

, 11.11.16, 4.11.16 –מפגשים   3
18.11.16 

 חובה  

 שנה א'
 יפורסם יפורסם 0

 .* קורס זה מהווה דרישת קדם לקורסים רבים מתחום ניהול מערכות בריאות

 

 ב'סמסטר  -שנה א' 

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת 

 ושנת לימודים מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

14-10 ב'  

 ביוכימיה וביולוגיה של 

 'בחלק -התא

(0103-5114-01) 

 השלמה 

  ע רפואילחסרי רק

 שנה א'

 יפורסם יפורסם 0

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 
 יתאם מוחסן'ד"ר ח

 חובה

 א' שנה
2 2.7 6.8 

10-15 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 ד"ר נירה קורן

 חובה

 א' שנה
3 9.7 10.8 

17-15  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 
 13.8 16.7 2 בחירה פרופ' יעקב גלזר

17-19 

 אפידמיולוגיים פענוח נתונים

((0158-1000-01 

 אחת לשבועיים

גבריאל  פרופ'

 חודיק

 חובה

 א' שנה
1 18.7 15.8 

17-19 

 תכנון מחקר אפידמיולוגי 

 וכתיבת הצעת מחקר

(0158-1206-01) 

 אחת לשבועיים

 

 חובה ד"ר ח'יתאם מוחסן

 א' שנה
1 11.7 3.8 

 - ד'

לרשימת קורסי בחירה זמינים 

בהמשך היום ראה/ראי מערכת 

 שעות מפורטת

 - - - בחירה -



6 
 

 

 

 סמסטר א' - שנה ב'

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 הקורסמרכז/י 

 מסגרת 

 ושנת לימודים מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ד'

  שיטות סטטיסטיות מתקדמות 9-12

(0158-1015) 
 ד"ר יוליה גברילוב

 חובה 

 שנה ב'
3 2.2 2.3 

- 
לרשימת קורסי בחירה זמינים 

בהמשך היום ראה/ראי מערכת 

 שעות מפורטת

 - - - בחירה -

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
 ושנת לימודים מומלצת

מס' 
 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ד'

10-12 
 אתיקה של מחקר

  Iמחצית 

(0103-6000) 

 אילן יחיאל -בר ד"ר
 חובה

 0.5 שנה ב'

 קורסים 
 ללא בחינות

12-10  
 כתיבה מדעית

 IIמחצית 

(0103-7000) 

 חובה  יפורסם
 שנה ב'

1.5 

- 
לרשימת קורסי בחירה זמינים 

במהלך  היום ראה מערכת שעות 
 מפורטת

 - - - בחירה -

16-18 

 היבטים נבחרים בשיטות 

 אפידמיולוגיות מתקדמות

(0158-1207) 

 אחת לשבועיים

 חובה  פרופ' יריב גרבר
 שנה ב'

1 2.7 6.8 
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 (כללירפואה קהילתית / מסלול מוסמך בבריאות הציבור ) .2

 סמסטר א' - 'שנה א

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
 ושנת לימודים מומלצת

מס' 
 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשב א' ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 

 ד"ר רונן

 אופק

 חובה

 שנה  א'
3 2.2 2.3 

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 

 ד"ר רז
 גרוס

 חובה

 שנה א'
2 29.1 26.2 

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205-01) 

 פרופ' זאב רוטשטיין

 וד"ר אייל צימליכמן

 חובה

 שנה א'
2 5.2 5.3 

16-18 
 אפידמיולוגיים נתונים פענוח

0146-1105-01)) 
 חודיק גבריאלפרופ' 

 חובה

 שנה  א'
2 9.2 9.3 

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

 

- 
 חובה

 שנה א'
1 - - 

 ד'

ופתולוגיה של  מבוא לפיזיולוגיה 12-14

 (0158-1118-01) מחלות

פרופ' ארתור 

 ליבוביץ'

 קורס השלמה

  ע רפואירק לחסרי
 יפורסם 12.2 0

14-16 
  מבוא לאפידמיולוגיהב תרגיל
(0158-1122-01 ) 

 אחת לשבועיים
 זיו ברן ד"ר תומר

 שנה א' רשותתרגיל 
0 - - 

16-18 

 היבטים פסיכוסוציאליים של 

  וחוליבריאות 

(0146-1113-01) 

 ד"ר גיורא קפלן
 חובה

 שנה א'
 יפורסם 23.2 2

 8-13 ו'

 וגיהות במעבדהבטיחות 
(0400-1001-01) 

, 04.11.16 –מפגשים  3

11.11.16 ,18.11.16 

- 
 חובה 

 שנה א'
 יפורסם יפורסם 0

 

  סמסטר ב' - שנה א'

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
 ושנת לימודים מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 
 יתאם מוחסן'ד"ר ח

 חובה

 א' שנה
2 2.7 6.8 

10-15 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 ד"ר נירה קורן

 חובה

 א' שנה
3 9.7 10.8 

17-15  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 
 פרופ' יעקב גלזר

 חובה

 א' שנה
2 16.7 13.8 

17-19 

 אחת 

 לשבועיים

 לסירוגין

  ידמיולוגי'תכנון מחקר אפ

 2 וכתיבת הצעת מחקר

(01-1206-0158)  

 

 ד"ר ח'יתאם מוחסן
 חובה

 א' שנה
1 11.7 3.8 

 2 אפידמיולוגיים פענוח נתונים

((0146-1107-01 
 15.8 18.7 1 בחירה גבריאל חודיק פרופ'

 2ניהול פרויקטים בבריאות הציבור 

(0146-1012-01) 
 3.8 13.7 1 בחירה קומןד"ר אלכס 

 ד'

12-14 
 סביבתית אפידמיולוגיה

 פרופ' חוה פרץ (01-1002-0158)
 קורס בחירה מתקדם 

 1'במסגרת 
2 23.7 20.8 

- 
 לרשימת קורסי בחירה זמינים 

 ראה/ראי מערכת שעות מפורטת
 - - - בחירה -

 

 

 

                                                           
 בשנה א' או ב'. -יש להשתתף בלפחות קורס אחד מכל מסגרת. ניתן להשתתף בקורסים אלו לבחירתכם   1
 קורסי בחירה: פענוח  2קורס חובה בנושא "תכנון מחקר אפי' וכתיבת הצעת מחקר" מתקיים לסירוגין עם   2

 נתונים וניהול פרויקטים.    
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 הקורסמרכז/י 

 מסגרת 

ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ד'

  שיטות סטטיסטיות מתקדמות 09-12

(0158-1015-01) 
 ד"ר יוליה גברילוב

 חובה שנה ב'

)חובה רק לכותבי 

תיזה המסתמכים  על 

מידע ממאגרי נתונים 

 קיימים בלבד(

3 2.2 2.3 

 תורת החלטות  10-12

(0103-0032-01) 
 ד"ר תומר זיו ברן

 קורס בחירה מתקדם 

 1מסגרת א'
 יפורסם 16.2 2

- 
לרשימת קורסי בחירה זמינים 
במהלך  היום ראה/ראי מערכת 

 שעות מפורטת
 - - - בחירה -

18-16  סרטן של אפידמיולוגיה 
(0158-1106-01) 

 ם בחירה מתקדקורס  פרופ' סיגל סדצקי

 1ג' מסגרת
 יפורסם 23.2 2

 

 

 סמסטר ב' -ב' שנה 

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת 
ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 
 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ד'

08-10 
 ניהול טכנולוגיות רפואיות

 ד"ר אורנה טל (0158-1007-01)
  םבחירה מתקדקורס 

 1מסגרת א'
2 20.7 17.8 

 וסיבוכיהאפידמיולוגיה של סכרת  08-10
ד"ר עפרה קלטר 

 ליבוביץ

 ם בחירה מתקדקורס 

 1ג' מסגרת
2 20.7 17.8 

10-12 
 אתיקה של מחקר

  Iמחצית 

(0103-6000-01) 

 אילן יחיאל -בר ד"ר
 חובה

 0.5 שנה ב'
 

קורסים ללא 
הבחינ  12-10  

 כתיבה מדעית
 IIמחצית 

(0103-7000-01) 

 יפורסם
 חובה שנה ב'

)חובה רק ללומדים 
 עם תיזה( במסלול

1.5 

14-12  סביבתית אפידמיולוגיה 

(0158-1002-01) 
 ם בחירה מתקדקורס  פרופ' חוה פרץ

 1ב' מסגרת
2 23.7 20.8 

 אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית  14-16
(0158-1012-01) 

פרופ' אורי 
 גולדבורט

 ם בחירה מתקדקורס 

 1ג' מסגרת
2 27.7 24.8 

- 

זמינים לרשימת קורסי בחירה 

במהלך  היום ראה/ראי מערכת שעות 

 מפורטת

 - - - בחירה -

 

 

                                                           
 בשנה א' או ב'. -יש להשתתף בלפחות קורס אחד מכל מסגרת. ניתן להשתתף בקורסים אלו לבחירתכם   1
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 מוסמך בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות .3

 סמסטר א' –שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשב א' ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 
 אופק ד"ר רונן

 חובה

 שנה  א'
3 2.2 2.3 

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 
 גרוס ד"ר רז

 חובה

 שנה א'
2 29.1 26.2 

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205) 

 רוטשטייןפרופ' זאב 

 וד"ר אייל צימליכמן

 חובה

 שנה א'
2 5.2 5.3 

16-18 
 לקידום בריאות מבוא

(0146-1102-01) 
 ד"ר דיאן לוין

 חובה

 9.3 9.2 2 שנה א'

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

 
 חובה

 שנה א'
1 - - 

 ד'

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

פרופ' ארתור 
 ליבוביץ'

 קורס השלמה

  ע רפואילחסרי רק
 יפורסם 12.2 0

14-16 
  מבוא לאפידמיולוגיהב תרגיל
(0158-1122-01 ) 

 אחת לשבועיים
 - - 0 שנה א' רשותתרגיל  זיו ברן ד"ר תומר

16-18 
 תקשורת וקידום בריאות

(0146-1115-01) 
 ימי לביא ד"ר

 חובה

 שנה א'
 יפורסם 23.2 2

 

 סמסטר ב' -שנה א' 

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 
 יתאם מוחסן'ד"ר ח

 חובה

 א' שנה
2 2.7 6.8 

10-15 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 ד"ר נירה קורן

 חובה

 א' שנה
3 9.7 10.8 

17-15  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 
 פרופ' יעקב גלזר

 חובה

 א' שנה
2 16.7 13.8 

17-19 

 אחת 

 לשבועיים

 לסירוגין

 תכנון מחקר אפידמיולוגי 

 וכתיבת הצעת מחקר

(01-1206-0158) 

 

 ד"ר ח'יתאם מוחסן
 חובה

 א' שנה
1 11.7 3.8 

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

(0146-1012-01) 

 ד"ר אלכס קומן
 3.8 13.7 1 בחירה

 - ד'

לרשימת קורסי בחירה זמינים 

במהלך  היום ראה/ראי מערכת 

 שעות מפורטת

 - - - בחירה -
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
לימודים ושנת 

 מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ד'

8-10 

  פרקטיקום בקידום בריאות

 קורס שנתי –

(0146-1108-01) 

 אחת לשבועיים

 עקיבא קורל ד"ר
 חובה

 שנה ב'

1 
 בסמסטר

 א'

 קורס 
 ללא בחינה

8-10 
 בריאות אינטגרטיבי קידום

 (0146-1109-01) 
 אחת לשבועיים

 בחירה קיבא קורלע ד"ר
1 

 בסמסטר
 א'

5.2 5.3 

- 
לרשימת קורסי בחירה זמינים 

במהלך היום ראה/ראי מערכת שעות 
 מפורטת

 - - - בחירה -

14-16 
 מחקר והערכה  מתודולוגיות

 בקידום בריאות
(0146-1106-01) 

 ד"ר לאה 
 ימי לבירוזן וד"ר א

 חובה

 שנה ב'
 יפורסם 19.2 2

16-18 

 היבטים פסיכוסוציאליים של 

  וחוליבריאות 

(0146-1113-01) 

 חובה ד"ר גיורא קפלן

 שנה ב'
 יפורסם 23.2 2

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
ושנת לימודים 

 מומלצת
 ס"מס' ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ד'

08-10 

 פרקטיקום בקידום בריאות

 קורס שנתי  -

(0146-1108-01) 

 אחת לשבועיים

 קיבא קורלע ד"ר
 חובה

 שנה ב'

1 
 בסמסטר

 ב'

 קורס 
 ללא בחינה

08-10 
  בריאות אינטגרטיבי קידום

 (0146-1109-01) 
 אחת לשבועיים

 בחירה קיבא קורלע ד"ר
1 

 בסמסטר
 ב'

20.7 17.8 

10-12 
 אתיקה של מחקר

  Iמחצית 

(0103-6000-01) 

 חובה אילן יחיאל -בר ד"ר
 שנה ב'

0.5 

קורסים ללא 
 בחינה

12-10  
 כתיבה מדעית

 IIמחצית 

(0103-7000-01) 

 יפורסם

 חובה 
 שנה ב'

)חובה רק ללומדים 
 במסלול עם תיזה(

1.5 

- 
לרשימת קורסי בחירה זמינים 
במהלך  היום ראה/ראי מערכת 

 שעות מפורטת

 - - - בחירה -

 

. 

 



 

11 
 

 מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות .4

 סמסטר א' –שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשב א' ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 

 ד"ר רונן

 אופק

 חובה

 שנה  א'
3 2.2 2.3 

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 

 ד"ר רז

 גרוס

 חובה

 שנה א'
2 29.1 26.2 

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205-01) 

 פרופ' זאב רוטשטיין

 וד"ר אייל צימליכמן

 חובה

 שנה א'
2 5.2 5.3 

16-18 
 אפידמיולוגיים נתונים פענוח

0146-1105-01)) 

 פרופ' 

 חודיק גבריאל

 חובה

 שנה  א'
2 9.2 9.3 

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

 
 חובה

 שנה א'
1 - - 

 ד'

12-14 
ופתולוגיה של  מבוא לפיזיולוגיה

 (0158-1118-01) מחלות
פרופ' ארתור 

 ליבוביץ'
 קורס השלמה

  ע רפואילחסרי רק
 יפורסם 12.2 0

14-16 
  מבוא לאפידמיולוגיהב תרגיל
(0158-1122-01 ) 

 אחת לשבועיים

 זיו ברן ד"ר תומר
שנה  רשותתרגיל 

 - - 0 א'

16-18 

 היבטים פסיכוסוציאליים של 

  וחוליבריאות 

(0146-1113-01) 

 חובה ד"ר גיורא קפלן

 שנה א'
 יפורסם 23.2 2

 

 סמסטר ב' -שנה א' 

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 

 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ב'

 ' ביוסטטיסטיקה בתרגיל  14-16

0158-1110-01)) 
 ד"ר תומר זיו ברן

 חובה

 א' שנה
3 - - 

 מיקרו -התנהגות ארגונית  16-18
(0159-1129-01) 

 בחירה מומלצת  ד"ר עתליה תובל

 ניהוללמסלול 
2 20.7 17.8 

 מאקרו -התנהגות ארגונית  18-20
 (0159-1130-01) 

 א' שנה חובה ד"ר עתליה תובל

)חובה רק ללומדים 

 במסלול ללא תיזה(

2 23.7 20.8 

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 
 יתאם מוחסן'ד"ר ח

 חובה

 א' שנה
2 2.7 6.8 

10-15 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 

 ד"ר נירה קורן

 ד"ר תומר זיו ברן

 חובה

 א' שנה
3 9.7 10.8 

17-15  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 
 פרופ' יעקב גלזר

 חובה

 א' שנה
2 16.7 13.8 

17-19 

 אחת 

 לשבועיים

 לסירוגין

 תכנון מחקר אפידמיולוגי 

 וכתיבת הצעת מחקר

(0158-1206-01) 

 

 מוחסן ד"ר ח'יתאם
 חובה

 א' שנה
1 11.7 3.8 

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

(0146-1012-01) 

 בחירה מומלצת  ד"ר אלכס קומן

 למסלול ניהול
1 13.7 3.8 

 

. 
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 
 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ב'

 כלכלת בריאות 16-18
(0146-1009-01) 

 חובה  פרופ' יעקב גלזר
 שנה ב'

2 2.2 2.3 

18-20 
יסודות החשבונאות למערכות 

 בריאות
(0146-1010-01) 

 ארניה נסיםפרופ' 
 חובה 
 שנה ב'

2 9.2 9.3 

 ד'

8-10 
- - - -   

12-10  תורת החלטות  

(0103-0032-01) 
 ד"ר תומר זיו ברן

 ב' חובה שנה

)חובה רק ללומדים 
 במסלול ללא תיזה(

 יפורסם 16.2 2

 תפעול מערכות בריאות  12-14

(0146-1008-01) 
 ד"ר תומר זיו

 חובה 
 שנה ב'

 יפורסם 12.2 2

14-16 
 בריאות למערכות המימון יסודות

(0146-1011-01) 

 אריומר  לוי ארזמר 

 אחיעז

 חובה
 שנה ב' 

 יפורסם 19.2 2

16-18 
 עלות תועלתניתוח 

(0146-1101-01) 
 ד"ר תומר זיו ברן

 חובה 
 שנה ב'

 יפורסם 23.2 2

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
ושנת לימודים 

 מומלצת

מס' 
 ס"ש

בחינה 

 מועד

 א'

בחינה 

 מועד

 ב'

 ד'

08-10 
 ניהול טכנולוגיות רפואיות

 טל ד"ר אורנה (0158-1007-01)

 חובה שנה ב'

)חובה רק ללומדים 

 במסלול ללא תיזה(

2 20.7 17.8 

10-12 
 אתיקה של מחקר

  Iמחצית 

(0103-6000-01) 

 חובה אילן יחיאל -בר ד"ר
 שנה ב' 

0.5 

 קורסים
 ללא בחינה

12-10  
 כתיבה מדעית

 IIמחצית 

(0103-7000-01) 

 יפורסם
 שנה ב' חובה

)חובה רק ללומדים 
 במסלול עם תיזה(

1.5 

 לרשימת קורסי בחירה זמינים  12-14

 ראה/ראי מערכת שעות מפורטת
 - - - בחירה -

14-16 
 מדיניות ושירותי בריאות 

 בארץ ובעולם

(0146-1013-01) 

 פרופ' רוני גמזו
 חובה 
 שנה ב'

2 27.7 24.8 

 ניהול איכות בשרותי בריאות 16-18

(0146-1124-01) 
 ד"ר אייל צימליכמן

 ווילף מרוןד"ר רחל 
 בחירה מומלצת
 למסלול ניהול

2 30.7 3.9 
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 סמסטר א'

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מרכז/י הקורס

 מסגרת
 לימודים

מס' 

 ס"ש

 מועד

 א'

 מועד 

 ב'

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשב א' ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 

 ד"ר רונן

 אופק
 2.3 2.2 3 חובה

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 

 ד"ר רז

 גרוס
 26.2 29.1 2 'חובה

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205-01) 

פרופ' זאב 

וד"ר  רוטשטיין

 אייל צימליכמן

 5.3 5.2 2 חובה

16-18 
 אפידמיולוגיים נתונים פענוח

0146-1105-01)) 

 פרופ' 

 חודיק גבריאל
 9.3 9.2 2 חובה

18-20 

 בביוסטטיסטיקה מחשב' תרגיל ומע

 א'

(0103-0012-02) 

 

 - - 1 חובה

 ד'

10-12 
 תורת החלטות 

(0103-0032-01) 

זיו  ד"ר תומר

 ברן

  םבחירה מתקדקורס 

 1מסגרת א'
 יפורסם 16.2 2

12-14 
לרשימת קורסי בחירה זמינים 

 ראה/ראי מערכת שעות מפורטת
 - - 2 קורס בחירה 

14-16 

  מבוא לאפידמיולוגיהב תרגיל
(0158-1122-01 ) 

 אחת לשבועיים

זיו  ד"ר תומר

 ברן
 - - 0 שנה א' רשותתרגיל 

16-18 
 קליניים ניסויים

(0158-1201-01) 

ד"ר מיכל 

 בנדרלי
 יפורסם 23.2 2 חובה

 סמסטר ב'

 שעות יום
  שם הקורס

 ומספר הקורס
 מסגרת לימודים מרכז/י הקורס

מס' 

 ס"ש

 מועד 

 א'

 מועד 

 ב'

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 

יתאם 'ד"ר ח

 מוחסן
 6.8 2.7 2 חובה

10-15 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 10.8 9.7 3 חובה ד"ר נירה קורן

17-15  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 

פרופ' יעקב 

 גלזר
 13.8 16.7 2 חובה

17-19 

 אחת לשבועיים

 לסירוגין

 תכנון מחקר אפידמיולוגי 

 וכתיבת הצעת מחקר

(0158-1206-01)  

 ד"ר ח'יתאם

 3.8 11.7 1 חובה מוחסן

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

(0146-1012-01) 

 ד"ר אלכס קומן
 3.8 13.7 1 קורס בחירה

 'ד

08-10 
 ניהול טכנולוגיות רפואיות

(0158-1007-01) 

פרופ' יהושע 
שמר וד"ר 
 אורנה טל

  םבחירה מתקדקורס 

 1מסגרת א'
2 20.7 17.8 

08-10 
 וסיבוכיהאפידמיולוגיה של סכרת 

(0158-1119-01) 
ד"ר עפרה 

 קלטר ליבוביץ

 ם בחירה מתקדקורס 

 1ג' מסגרת
2 20.7 17.8 

12-10  
  כתיבה מדעית

 IIמחצית 

(0103-7000-01) 

 קורס  1.5 חובה  יפורסם
 ללא בחינה

 אפידמיולוגיה סביבתית 12-14

(0158-1002-01) 
 פרופ' חוה פרץ

  םבחירה מתקדקורס 

 1'במסגרת 
2 23.7 20.8 

 אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית  14-16
(0158-1012-01) 

פרופ' אורי 

גולדבורט 

ופרופ' יריב 

 גרבר

 ם בחירה מתקדקורס 

 1ג' מסגרת
2 27.7 24.8 

- 
לרשימת קורסי בחירה זמינים 
במהלך  היום ראה/ראי מערכת 

 שעות מפורטת

 - - - בחירה -

  מס קורס: ש"ס 1"חקר בסיסי נתונים" בהיקף של  קורסנדרשים להשתתף גם בקיימים תלמידי המסלול הכותבים תיזה מתוך בסיסי נתונים . 

מאי )ימי שני ו/או שישי(. המועדים מדויקים יפורסמו -מפגשים שיתקיימו במהלך החודשים אפריל  4הקורס יתקיים לאורך  . 0158.1021.01

 בהמשך.


