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  שנה א' -תואר מוסמך בבריאות בתעסוקה 

 (8201-7201) חשנה"ל תשע" ולוח בחינות מערכת שעות
  7.110.81–מעודכן ל 

 

 סמסטר א'

 חדר הערה  מרצה שם קורס מספר קורס שעה יום

 ב'

 רפואה, 029 חובה לכל גב' לי גפטר תרגיל -  SPSSביוסטטיסטיקה ו 01591101 16:00-17:00

 רפואה, 100 חובה לכל ד"ר אשר פרדו מבוא לגיהות סביבתית ותעסוקתית  01591103 17:00-18:30

 ארגונומיה  01591106 18:30-20:00
ד"ר דבורה 

 אלפרוביץ
 רפואה, 028 חובה לכל

 ג'

 רפואה, 022 חובה לכל ד"ר מיכל טליתמן ביוסטטיסטיקה 01591101 08:00-10:00

10:00-12:00 01591102 
מבוא לאפידמיולוגיה תעסוקתית 

 סביבתית
 רפואה, 326 חובה לכל ד"ר ערן קופל

 פרופ' שמואל מלמד לחצים בעבודה ודרכי התמודדות עמם 01591107 12:00-14:00

חובה 
 לרופאים 
בחירה 
 לשאר

 רפואה, 937

14:00-16:00 01591140 
מבוא לבריאות תעסוקתית, חשיפה 

 טוקסיקולוגיה וחקיקה )חלק א'(
 רפואה, 936 חובה לכל ד"ר שלמה משה

 בחירה ד"ר עידו מורג ארגונומיה קוגנטיבית 01591006 16:00-18:00
מקצועות בריאות, 

104בניין ריימונד,   

 

 סמסטר ב'

מספר  שעה יום
  קורס

 חדר הערה  מרצה שם קורס

 ב'
16:00-18:00 01591162 

הכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים 
 וביולוגיים  חלק א'

 ד"ר אשר פרדו
חובה 

 לגיהותנים
 רפואה, 936

18:00-19:30 01591143 
הכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים 

 וביולוגיים חלק ב'
 ד"ר אשר פרדו

חובה 
 לגהותנים

 רפואה, 936

 רפואה, 935 בחירה ד"ר עתליה תובל מיקרו-התנהגות ארגונית 01591129 16:00-18:00

 רפואה, 935 בחירה ד"ר עתליה תובל מאקרו-התנהגות ארגונית 01591130 18:00-19:30

 ג'
 מבוא לבריאות סביבתית חלק א' 01591144 08:00-10:00

ד"ר יעל סהר  
 קוסטיס

חובה 
 לרופאים

 בחירה לשאר 
 רפואה, 326

 רפואה, 326 חובה לכל פרופ' שמואל מלמד שיטות מחקר 01591109 10:00-12:00

 רפואה, 022 חובה לכל ד"ר מיכל טליתמן שיעור -  SPSSביוסטטיסטיקה ו 01591101 12:00-14:00

14:00-16:00 01591140 
מבוא לבריאות תעסוקתית, חשיפה 

 טוקסיקולוגיה וחקיקה )חלק ב'(
 ד"ר אורן זק

 לכלחובה 
 רפואה, 936

 רפואה, 927 חובה לכל גב' לי גפטר תרגיל ביוסטטיסטיקה 01591101 16:00-17:00

 ד"ר שלמה אלמוג טוקסיקולוגיה תעסוקתית 01591105 17:00-18:30
חובה 

 לגהותנים
מקצועות בריאות, 

 111בניין ריימונד, 

 


