מערכת שעות מפורטת שנה"ל תשע"ח ()2017-2018
מעודכן ל – 11.9.17
(כיתות לימוד יתפרסמו כשבועיים לפני תחילת שנת הלימודים)
מערכת השעות העדכנית מפורסמת באתר ביה"ס לבריאות הציבור – מערכות שעות ובאתר המידע האישי לתלמיד

שלום רב.

מצורפת בזאת מערכת השעות עדכנית לשנת הלימודים הקרובה – שנה"ל תשע"ח.
במערכת השעות המצורפת מוצגים כלל הקורסים המוצעים לתלמידי בית הספר לבריאות הציבור
(קורסי השלמה  /חובה  /חובת בחירה  /בחירה מתקדמת או בחירה כללית) .בטבלה מפורטים גם
דרישות הקדם של הקורסים השונים והאולמות בהם הם יתקיימו .טבלה זו תשמש אתכם ביום יום.
שימו לב כי סך השעות לתואר משתנה בין תכניות הלימוד השונות ,ותלוי אם בכוונת הסטודנט
ללמוד במסלול עם עבודת גמר (תיזה) או ללא עבודת גמר (פרויקט).
למבנה תכנית הלימודים הספציפי לכל מסלול ראו את הקישורים הבאים:
תואר שני באפידמיולוגיה ורפואה מונעת
תואר שני בבריאות הציבור ( )MPHבמסלול רפואה קהילתית (כללי(
תואר שני בבריאות הציבור ( )MPHבמסלול קידום בריאות
תואר שני בבריאות הציבור ( )MPHבמסלול ניהול מערכות בריאות
תואר שני בבריאות הציבור לתלמידי רפואה ורפואת שיניים ()MD/DMD-MPH

קורסים המועברים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור – סמסטר א'
יום

שעה

מספר קורס

ב'

10-14

0103-5113-01

ב'

16-18

0146-1009-01

ב'

18-20

0146-1010-01

ג'

09-12

0103-0012-01

ג'

12-14

0158-1011-01

ג'

14-16

0158-1205-01

ג'

16-18

ג'

16-18

סמ' א' בלבד

0158-1000-01
קורס שנתי

0146-1105-01

שם קורס
ביוכימיה וביולוגיה של
התא  -חלק א'
כלכלת בריאות
יסודות החשבונאות
למערכות בריאות
ביוסטטיסטיקה א'
ומעבדת מחשב
מבוא לאפידמיולוגיה
מבוא לניהול מערכות
בריאות
פענוח נתונים
אפידמיולוגיים
פענוח נתונים
אפידמיולוגיים

נק' זכות
0

מרכז/י הקורס

דרישות קדם והערות

חדר *

ד"ר רונית רותם

-

יפורסם

2

ד"ר גיל פייר

מבוא לכלכלת בריאות

יפורסם

2

פרופ' נסים ארניה

מבוא לניהול מערכות בריאות

יפורסם

3

ד"ר רונן אופק

-

יפורסם

2

ד"ר רז גרוס
פרופ' זאב רוטשטיין
וד"ר אייל צימליכמן

-

יפורסם

ק .השלמה

2
2
בסמסטר א'

ד"ר דליה ויצמן

2

ג'

16-18

0146-1102-01

מבוא לקידום בריאות

2

ג'

18-20

0103-0012-02

תרגיל ומעבדת מחשב
בביוסטטיסטיקה א'

1

ד'

8-10

0146-1108-01

אחת
לשבועיים
לסירוגין*

0146-1109-01

פרקטיקום בקידום
בריאות **
קידום בריאות
אינטגרטיבי  -א' **

פרופ' דיאן לוין ,ד"ר
רונית יעקובוביץ
מר פרוסטיג צביאל ,
גב' צדקה-שולדינר
הילה ,מר מנדל לירן.

מבוא לאפידמיולוגיה
(מומלץ להשתתף ב 2-
הקורסים במקביל)
-

יפורסם
יפורסם

יפורסם

-

יפורסם

ד"ר עקיבא קורל

הקורס מיועד לתלמידי קידום
בריאות ,שנה ב' בלבד

יפורסם

1

ד"ר עקיבא קורל

-

ד'

8-10

0146-1101-01

ניתוח עלות תועלת

2

פרופ' משה לשנו

מומלץ (לא חובה):
תורת הסתברות

ד

8:30-11

0158-1015-01

שיטות סטטיסטיות
מתקדמות

3

פרופ' דוד שטיינברג

ביוסטטיסטיקה ב'

ד'

קורס שנתי

1
בסמסטר א'

ד'

10-12

0103-0032-01

תורת החלטות

2

פרופ' משה לשנו

ד'

10-12

0158-1113-01

ד'

10-12

0146-1121-01

2

ד"ר שחר לב-ארי

-

ד'

12-14

0158-1118-01

אפידמיולוגיה של תזונה
שלומות ()well-being
וקידום בריאות
מבוא לפיזיולוגיה
ופתולוגיה של מחלות

2

ד"ר סיגל אילת אדר

מומלץ (לא חובה):
תורת הסתברות
-

ד"ר אמיליה לוברט

-

ד'

12-14

0146-1008-01

תפעול מערכות בריאות

2

ד"ר תומר זיו ברן

מבוא לניהול מערכות בריאות,
ביוסטטיסטיקה א

ד'

12-14

0158-1012-01

2

פרופ' דוד טנה,
ד"ר רמית רבונה

מבוא לאפידמיולוגיה,
ביוסטטיסטיקה א'

ד'

12-14

0146-1106-01

2

ד"ר לאה רוזן וד"ר
איימי לב

מבוא לאפידמיולוגיה,
שיטות סקר ומחקר

ד'

14-16

0158-1122-01

0

ד"ר תומר זיו ברן

תרגיל רשות

ד'

14-16

0158-1001-01

2

פרופ' דניאל כהן

אפידמיולוגיה של מחלות
כלי הדם המוחיים
ודמנציות
מתודולוגיות מחקר
והערכה בקידום בריאות
תרגיל במבוא
לאפידמיולוגיה
אפידמיולוגיה של מחלות
זיהומיות

0
ק .השלמה

ד'

14-16

0146-1114-01

קידום השוויון וצמצום
פערים בבריאות

2

ד"ר רחל ווילף-מרון

ד'

14-16

0146-1011-01

יסודות המימון למערכות
בריאות

2

מר ארז לוי ומר ארי
אחיעז

מומלץ (לא חובה):
מבוא לאפידמיולוגיה
מומלץ (לא חובה):
מבוא לאפידמיולוגיה ,שיטות
סקר ומחקר ,מבוא לניהול
מערכות בריאות
מבוא לניהול מערכות בריאות,
ביוסטטיסטיקה א

ד'

16-18

0146-1115-01

תקשורת וקידום בריאות

2

ד"ר איימי לב

-

ד'

16-18

ד'

16-18

ד'
ד'
ו'

16-18
18-21
8-12

היבטים פסיכוסוציאליים
2
0146-1113-01
של בריאות וחולי
מבוא לאינפורמטיקה
2
 0158-1124-01רפואית וביג-דאטה
ברפואה
 0158-1201-01ניסוים קליניים
2
סמינרים חוגיים ובית ספריים – בית הספר לבריאות הציבור
בטיחות וגהות במעבדה
0
0400-1001-01

ד"ר גיורא קפלן

-

פרופ' גבריאל חודיק
ופרופ' ורדה שלו

מבוא לאפידמיולוגיה

ד"ר מיכל בנדרלי

ביוסטטיסטיקה א'

פרופ' גואידו ססה

-

יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם

יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם

* אלא אם לא צוין אחרת ,הקורסים יתקיימו בבניין הפקולטה לרפואה – בניין סאקלר.
** הקורסים "פרקטיקום בקידום בריאות" ו – "קידום בריאות אינטגרטיבי" יתקיימו לסירוגין .ביום רביעי הראשון של הסמסטר
( )25.11.17יתקיים הקורס "קידום בריאות אינטגרטיבי".

יפורסם
מרבאום
יפורסם

קורסים המועברים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור – סמסטר ב'
יום

שעה

מספר קורס

ב'

10-12

0103-5113-01

ב'
ב'

14-16
16-18

0158-1110-01
0159-1129-01

ב'

18-20

0159-1130-01

שם קורס

מרכז/י הקורס

נק' זכות
0
ק .השלמה
תרגיל 1 -
2

ד"ר תומר זיו ברן
ד"ר עתליה תובל

2

ד"ר עתליה תובל

-

ג'

08-10

0158-1013-01

שיטות סקר ומחקר
באפידמיולוגיה

2

ד"ר ח'יתאם מוחסן

מבוא לאפידמיולוגיה,

ג'

10-15

0158-1110-01

ביוסטטיסטיקה ב' *

שיעור 2 -
תרגיל 1 -

ג'

15-17

0146-1117-01

מבוא לכלכלת בריאות
תכנון מחקר אפידמיולוגי
וכתיבת הצעת מחקר
פענוח נתונים
אפידמיולוגיים
פענוח נתונים
אפידמיולוגיים
ניהול פרויקטים בבריאות
הציבור
פרקטיקום בקידום
בריאות ***

0158-1206-01
ג'

17-19

0158-1000-01
קורס שנתי

לשבועיים**

0146-1107-01

אחת

סמסטר ב'

0146-1012-01

ביוכימיה וביולוגיה של
התא  -חלק ב'
ביוסטטיסטיקה ב' *
התנהגות ארגונית -מיקרו
התנהגות ארגונית -
מאקרו

ד"ר רונית רותם

דרישות קדם והערות
ביוכימיה וביולוגיה של התא -
חלק א'
ביוסטטיסטיקה א'
-

ד"ר נירה קורן

2

ד"ר גיל פייר

-

1

ד"ר ח'יתאם מוחסן

מבוא לאפידמיולוגיה,

יפורסם
יפורסם

ביוסטטיסטיקה א'
יפורסם

1
בסמסטר ב'

ד"ר דליה ויצמן

1
1

מבוא לאפידמיולוגיה,
פענוח נתונים (סמ' א')

ד"ר עקיבא קורל

ד'

אחת
לשבועיים
לסירוגין**

0146-1109-02

קידום בריאות
אינטגרטיבי ב' ***

1

ד"ר עקיבא קורל

-

ד'

8-10
מחצית I

0158-1217-01

היבטים נבחרים בשיטות
אפידמיולוגיות מתקדמות
חלק א'

1

פרופ' יריב גרבר

ד'

8-10

0158-1207-01

היבטים נבחרים בשיטות
אפידמיולוגיות מתקדמות

2

פרופ' יריב גרבר

ד'

10-12
מחצית I

0103-6000-01

אתיקה של מחקר

ד'

יפורסם

ביוסטטיסטיקה א'

מיועד רק לתלמידי מסלול
קידום בריאות ,שנה ב'

8-10

יפורסם
יפורסם
יפורסם

יפורסם

ד"ר אלכס קומן

קורס שנתי

יפורסם

ביוסטטיסטיקה א'

-

0146-1108-01

חדר

1
בסמסטר ב'

0.5

ד"ר בר-אילן יחיאל

מבוא לאפידמיולוגיה,
ביוסטטיסטיקה א'+ב',
שיטות סקר ומחקר
מבוא לאפידמיולוגיה,
ביוסטטיסטיקה א'+ב',
שיטות סקר ומחקר
-

יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם

ד'

10-12
מחצית II

0103-7000-01

כתיבה מדעית

1.5

יפורסם

מיועד רק למגישי תיזה

יפורסם

0146-1123-01

ב'

10-12

0103-5114-01

ד'

12-14

0158-1007-01

2

ד"ר אורנה טל

-

ד'

12-14

2

פרופ' אלה מנדלסון

נדרש ידע קודם
במיקרוביולוגיה ווירולוגיה
(ברמה של קורסי מבוא)

ד'

12-14

0146-1103-01

2

ד"ר לאה רוזן

מבוא לאפידמיולוגיה

ד'

12-14

0158-1002-01

2

פרופ' חוה פרץ

מבוא לאפידמיולוגיה

ד'

14-16

0146-1125-01

2

ד"ר אימי לב

-

ד'

14-16

0146-1013-01

משפט ובריאות הציבור
ביוכימיה וביולוגיה של
התא  -חלק ב'
ניהול טכנולוגיות
רפואיות
שיטות מעבדתיות
לאבחון וניטור
אפידמיולוגי של מחלות
עישון :אפידמיולוגיה
וקידום בריאות
אפידמיולוגיה סביבתית
תקשורת בריאות בעידן
הדיגיטלי :אתגרים
והזדמנויות במציאות
המשתנה
מדיניות ושירותי בריאות
בארץ ובעולם

1.5
0

פרופ' דניאל סינקלייר

ביוכימיה וביולוגיה של התא -
חלק א'

יפורסם
יפורסם

ד'

14-16

0146-1122-01

קידום בריאות בקשישים

2

ד'

14-16

0158-1212-01

פארמקו-אפדימיולוגיה

2

ד'

14-16

0158-1117-01

בריאות האם והילד

2

ד'

16-18

0146-1118-01

ד'

16-18

0146-1119-01

ד'

18-21

ד'

0158-1210-01

ק .השלמה

2

ד"ר רונית רותם

פרופ' רונן גמזו
וד"ר ענת אנגל
פרופ' יסכה כהן-
מנספילד
ד"ר רז גרוס
פרופ' ליאת לרנר-
גבע

מבוא לניהול מערכות בריאות

יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם

יפורסם

-

יפורסם

מבוא לאפידמיולוגיה
מבוא לאפידמיולוגיה,
שיטות סקר ומחקר

יפורסם

תרומתו של שינוי אורח
חיים כמרכיב של משטר
טיפול תרופתי
קידום בריאות ברמת
ד"ר נעמי אפל וד"ר
הפרט :ראיון מוטיבציוני
2
יוסף עזורי
וטיפול התנהגותי
קוגניטיבי
סמינרים חוגיים ובית ספריים – בית הספר לבריאות הציבור
2

ד"ר נתן קאהן

יפורסם

יפורסם
יפורסם

מבוא לאפידמיולוגיה
יפורסם

מרבאום

* קורס ביוסטטיסטיקה ב'  -החלוקה לקבוצות תרגול תפורסם באתר הקורס ב .Moodle -קבוצת התרגול של יום שני מיועדת לתלמידי מסלול

ניהול מערכות בריאות ולתלמידי המדרשה בלבד (למעט תלמידי התואר באפידמיולוגיה ורפואה מונעת – עבורם התרגול יתקיים ביום ג').
** הקורסים יתקיימו לסירוגין .ביום שלישי הראשון של סמסטר ב' ( )6.3.17יתקיים הקורס "תכנון מחקר אפידמיולוגי ,"....שבוע לאחר מכן
יתקיימו לראשונה  2הקורסים האחרים" :פענוח נתונים אפידמיולוגיים – חלק ב'" ו – "ניהול פרויקטים בברה"צ"
*** הקורסים יתקיימו לסירוגין .ביום רביעי הראשון של הסמסטר ( )7.3.17יתקיים הקורס "קידום בריאות אינטגרטיבי".

רשימת קורסים שלא יפתחו בשנת הלימודים הקרובה – תשע"ח
תחום :אפידמיולוגיה ורפואה מונעת
שם קורס
מספר קורס
אפידמיולוגיה של הזדקנות ומניעת מחלות בזקנה
0158-1004-01
השמנת יתר  -היבטים של בריאות הציבור
0158-1009-01
אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין
0158-1010-01
אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית
0158-1016-01
מבוא לרפואה סביבתית ותעסוקתית
0158-1022-01
אפידמיולוגיה של סרטן
0158-1106-01
מחלות זיהומיות מגיחות וביוטרור
0158-1116-01
חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפים
0158-1120-01
נוירואפידמיולוגיה  -מחלות מוח ,אדם וסביבה
0158-1121-01
שיטות מחקר מתקדמות ויישומן
0158-1123-02
אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית:
0158-1208-01

היקף קורס
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

תחום :בריאות הציבור וקידום בריאות
שם קורס
מספר קורס
ניהול איכות בשרותי בריאות
0146-1124-01

היקף קורס
2

תחום :ניהול מערכות בריאות
שם קורס
מספר קורס
ניהול איכות בשרותי בריאות
0146-1124-01
שיווק במערכות בריאות
NA

היקף קורס
2
2

