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 2020-2019 שנת לימודים תש"ףב רשימת קורסים

 סמסטר א                  
 

 מיקום דרישות קדם והערות מרכז/י הקורס נק' זכות מספר קורס שם קורס שעה יום

ביוכימיה וביולוגיה של  10-14 ב'
 התא . חלק א'

ק.  0 0103.5113.01
 השלמה

בניין רפואה ע"ש  . ד"ר רונית רותם
 326סאקלר,  

ביוסטטיסטיקה א'  9-12 ג'
 ומעבדת מחשב

 003דן דוד,  . לירן מנדל 3 0103.0012.01

 003דן דוד,  . ד"ר רז גרוס 2 0158.1011.01 מבוא לאפידמיולוגיה 12-14 ג'

מבוא לניהול מערכות  14-16 ג'
 בריאות

ר יובל לוי, ד"ר ד" 2 0158.1205.01
 ורד אייזנברג

 003דן דוד,  .

בריאות הציבור:  16-18 ג'
 מהתאוריה למעשה

פרופ' ליאת  2 0146.1000.01
ד"ר , גבע-לרנר

 אהרונה פרידמן

 003דן דוד,  .

תרגיל ומעבדת מחשב  18-20 ג'
 בביוסטטיסטיקה א'

נת עמתרגלים:  1 0103.0012.02
קנמוני, איתי 

 מנס, יאיר וכסלר

חלוקה לקבוצות 
התרגיל תשלח 

 בתחילת סמסטר א.

בניין רפואה  :עיוני

ע"ש סאקלר,  
122,123,935,937 

סאקלר  מחשב:

, 029סאקלר  ,022
מקצועות הבריאות 

205 

בניין רפואה ע"ש  - ד"ר אימי לב 2 0146.1115.01 תקשורת וקידום בריאות 8-10 ד'
 935סאקלר,  

ד"ר אריאל  2 0146.1101.01 ניתוח עלות תועלת 8-10 ד'
 המרמן

בניין רפואה ע"ש  -
 100סאקלר,  

שיטות  -תרגול רשות  8-9 ד
 סטטיסטיות מתקדמות

עמרי מתרגל:  0 0158.1306.01
 ז'אן

. ביוסטטיסטיקה ב'
 תרגיל רשות

בניין רפואה ע"ש 
 022סאקלר,  

שיטות סטטיסטיות  9-12 ד
 מתקדמות

בניין רפואה ע"ש  ביוסטטיסטיקה ב' ד"ר דניאל נבו 3 0158.1015.01
 א+ב 120סאקלר,  

ביוכימיה וביולוגיה של  10-12 ד
 התא חלק א

0103.5113.01 0 
 השלמה

בניין רפואה ע"ש  - ד"ר רונית רותם
 326סאקלר,  

בניין רפואה ע"ש  ביוסטטיסטיקה א' ד"ר תומר זיו ברן 2 0103.0032.01 תורת החלטות 10-12 ד'
 100סאקלר, 

אילת  ד"ר סיגל 2 0158.1113.01 אפידמיולוגיה של תזונה 10-12 ד'
 אדר

בניין רפואה ע"ש  מבוא לאפידמיולוגיה
 935סאקלר,  

( well.beingשלומות ) 10-12 ד'

 וקידום בריאות

בניין רפואה ע"ש  - ד"ר שחר לב ארי 2 0146.1121.01
 937סאקלר,  

מבוא לפיזיולוגיה  12-14 ד'
 ופתולוגיה של מחלות

ק.  0 0158.1118.01
 השלמה

ד"ר אמיליה 
 לוברט

רפואה ע"ש בניין  -
 935סאקלר,  

מבוא לניהול מערכות  ד"ר תומר זיו ברן 2 0146.1008.01 תפעול מערכות בריאות 12-14 ד'
בריאות, 

 ביוסטטיסטיקה א'

בניין רפואה ע"ש 
 936סאקלר,  

אפידמיולוגיה של מחלות  12-14 ד'
 זיהומיות

פרופ' דניאל כהן,  2 0158.1001.01
פרופ' ח'יתאם 

 מוחסן

מבוא מקביל: 
 לאפידמיולוגיה

בניין רפואה ע"ש 
 927סאקלר,  

מתודולוגיות מחקר  12-14 ד'
 והערכה בקידום בריאות

מבוא לאפידמיולוגיה,  ד"ר אימי לב 2 0146.1106.01
שיטות סקר ומחקר. 

הקורס מיועד 
לתלמידי שנה ב' של 
מסלול קידום בריאות 

 בלבד

בניין רפואה ע"ש 
 105סאקלר,  

אפידמיולוגיה של פעילות  14-16 ד'
 גופנית

מקצועות הבריאות  מבוא לאפידמיולוגיה רחל דנקנר 'פרופ 2 0158.1125.01
 207ע"ש ריימונד, 

 14-16 ד'
 אחת

 שבועייםל

תרגיל במבוא 
 לאפידמיולוגיה

 001דן דוד,  תרגיל רשות ד"ר תומר זיו ברן 0 0158.1122.01
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קידום השוויון וצמצום  14-16 ד'
 בבריאותפערים 

ד"ר רחל ווילף  2 0146.1114.01
 מרון

מומלץ )לא חובה(: 
מבוא לאפידמיולוגיה, 
שיטות סקר ומחקר 

 באפידמיולוגיה

ליד ) דולפיאולם 
מדעי ל הספרייה

 החיים ולרפואה(

יסודות המימון למערכות  14-16 ד'
 בריאות

ביוסטטיסטיקה א',  אודי לבקוביץ 2 0146.1011.01
 מבוא לניהול מערכות

בריאות, מבוא 
 לכלכלת בריאות

מקצועות הבריאות 
 104ע"ש ריימונד, 

היבטים פסיכוסוציאליים  16-18 ד'
 של בריאות וחולי

בניין רפואה ע"ש  - ד"ר גיורא קפלן 2 0146.1113.01
 סאקלר,  מרבאום

פרופ' דיאן לוין,  2 0146.1102.01 מבוא לקידום בריאות 16-18 ד'
ד"ר רונית 
 יעקובוביץ

הקורס מיועד למסלול 
 קידום בלבד

מקצועות הבריאות 
 203ע"ש ריימונד, 

מקצועות הבריאות  ביוסטטיסטיקה א' ד"ר מיכל בנדרלי 2 0158.1201.01 ניסוים קליניים 16-18 ד'
 106ע"ש ריימונד, 

אפידמיולוגיה של מחלות  16-18 ד'
 כלי דם מוחיים ודמנציות

ד"ר רמית רבונה,  2 0158.1012.01
 ד"ר דוד אוריון

מבוא לאפידמיולוגיה, 
 ביוסטטיסטיקה א'

מקצועות הבריאות 
 202ע"ש ריימונד, 

מקצועות הבריאות  מבוא לכלכלת בריאות ד"ר גיל פייר 2 0146.1009.01 כלכלת בריאות 16-18 ד'
 207ע"ש ריימונד, 

 18-20 ד'
אחת 

 לשבועיים

שיטות סטטיסטיות 
 מתקדמות

עמרי מתרגל:  0 0158.1306.01
 ז'אן

. ביוסטטיסטיקה ב'
 תרגיל רשות

מרבאום )ליד אולם 
מדעי ל הספרייה

 החיים ולרפואה(

 18-20 ד'
לפי לוח 
 סמינרים

מועדי הסמינרים  ד"ר יפתח גפנר 0 - סמינרים
יפורסמו ע"י 

 המזכירות

אולם מרבאום )ליד 
מדעי ל הספרייה

 החיים ולרפואה(

 18-20 ד'
אחת 

 לשבועיים

פרקטיקום בקידום 
 **בריאות 

0146.1108.01 
 קורס שנתי

1 
בסמסטר 

 א'

פרופ' דיאן לוין, 
ד"ר רונית 
 יעקובוביץ

הקורס מיועד 
לתלמידי שנה ב' של 
מסלול קידום בריאות 

 בלבד

בניין רפואה ע"ש 
 936סאקלר,  

 8-12 ו'
בתאריכים 

1.11 ,
8.11 ,

15.11 .

-בחינה ב
22.11 

 פרופ' גלי פארג 0 0400.1001.01 קורס בטיחות
 

 מדעי החיים
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 סמסטר ב
 מיקום דרישות קדם והערות מרכז/י הקורס נק' זכות מספר קורס שם קורס שעה יום

ביוכימיה וביולוגיה של  10-14 ב'
 התא . חלק ב'

ק.  0 0103.5114.01
 השלמה

ביוכימיה וביולוגיה של  ד"ר רונית רותם
 חלק א'-התא 

בניין רפואה ע"ש 
 326סאקלר,  

התנהגות ארגונית  16-18 ב'
 .מיקרו

בניין רפואה ע"ש  - ד"ר עתליה תובל 2 0159.1129.01
 927סאקלר,  

התנהגות ארגונית  18-20 ב'
 .מאקרו

בניין רפואה ע"ש  - ד"ר עתליה תובל 2 0159.1130.01
 927סאקלר,  

שיטות סקר ומחקר  8-10 ג'
 באפידמיולוגיה

ח'יתאם פרופ'   2 0158.1013.01
 מוחסן

מבוא לאפידמיולוגיה, 
 ביוסטטיסטיקה א'

בניין רפואה ע"ש 
 סאקלר,  שלאזק

בניין רפואה עיוני:  ביוסטטיסטיקה א' ד"ר נירה קורן 2  עיוני 0158.1110.01 ביוסטטיסטיקה ב' 10-14 ג'
ע"ש סאקלר,  

 שלאזק
מחשב: * פירוט 
 בסוף המסמך 

  מחשב
1 

ד"ר תומר זיו 
ברן,ד"ר מיכל 
 יעקובוביץ'־גוון

ד"ר גיל פייר,  2 0146.1117.01 מבוא לכלכלת בריאות 14-16 ג'
 עידו איזדרופר

בניין רפואה ע"ש  -
 סאקלר,  שלאזק

אחת  16-18 ג'
 לשבועיים

תכנון מחקר אפידמיולוגי 
 וכתיבת הצעת מחקר

פרופ' ח'יתאם  1 0158.1206.01
 מוחסן

מבוא לאפידמיולוגיה, 
 ביוסטטיסטיקה א

בניין רפואה ע"ש 
 סאקלר,  שלאזק

אחת  16-18
 לשבועיים

כתיבה מדעית 
 )לרופאים(

ד"ר יפתח גפנר,  1.5 0103.7000.01
ד"ר ענבל 
 גולדשטיין

רק  קבוצה שמיועדת
 םמגישירופאים של

. שאר התלמידים תזה
שמגישים תזה ישובצו 
לקבוצה ביום רביעי 

 .10בשעה 

בניין רפואה ע"ש 
, 122סאקלר,  
105 

אחת  16-18
 לשבועיים

ניהול פרויקטים 
 בבריאות הציבור

בניין רפואה ע"ש  - ד"ר רון ויצמן 1 0146.1012.01
 סאקלר,  שלאזק

היבטים נבחרים  8-10 ד'
בשיטות אפידמיולוגיות 

 מתקדמות

ד"ר אורי  2 0158.1207.01
אובולסקי וגלי 

 כהן

מבוא לאפידמיולוגיה, 
א' + ב' ביוסטטיסטיקה 

)אפשר במקביל(, 
שיטות סקר ומחקר 

באפידמיולוגיה )אפשר 
 במקביל(

בניין רפואה ע"ש 
 123סאקלר,  

 Reproductive 8-10 ד'
Epidemiology 

 בריאות האם והילד

פרופ' ליאת לרנר  2 0158.1117.01
 גבע

מבוא לאפידמיולוגיה, 
שיטות סקר ומחקר. 

הקורס יועבר 
 באנגלית.

רפואה ע"ש בניין 
 937סאקלר,  

קידום בריאות  8-10 ד'
 אינטגרטיבי

בניין רפואה ע"ש  - ד"ר עקיבא קורל 2 0146.1109.01
 936סאקלר,  

מדיניות ושירותי בריאות  8-10 ד'
 בארץ ובעולם

מבוא לניהול מערכות  ד"ר ענת אנגל 2 0146.1013.01
 בריאות

בניין רפואה ע"ש 
 935סאקלר,  

 10-12 ד'
מחצית 
 ראשונה

 אתיקה רפואית
 

פרופ' דניאל  0.5 0103.6002.01
 רסינקל

. שיעור 18.3-החל מה
 בין 1.4השלמה: 

-ל 18:00 השעות
 מרבאום באולם19:30

בניין רפואה ע"ש 
 119סאקלר,  

 10-12 ד'
 מחצית שניה

כתיבה מדעית )חוץ 
 מרופאים(

-ורד שכנרד"ר  1.5 0103.7000.01
ד"ר הרשקוביץ, 

ישראל הלפרין, 
רוית בסל, ד"ר 
 שחר לב אריד"ר 

בניין רפואה ע"ש  מיועד רק למגישי  תזה
, 030סאקלר, 

105 ,123 ,935 

 10-12 ד'
 מחצית שניה

רפואי -משפט ביו
 ובריאות הציבור

פרופ' דניאל  1.5 0146.1123.01
 רסינקל

 8. 6.5-החל מ
 .מפגשים

בניין רפואה ע"ש 
 119סאקלר,  

ביוכימיה וביולוגיה של  10-12 ד'
 התא . חלק ב'

ק.  0 0103.5114.01
 השלמה

ביוכימיה וביולוגיה של  ד"ר רונית רותם
 התא . חלק א'

בניין רפואה ע"ש 
 326סאקלר,  

בניין רפואה ע"ש  מבוא לאפידמיולוגיה פרופ' חוה פרץ 2 0158.1002.01 אפידמיולוגיה סביבתית 12-14 ד'
 936סאקלר,  

 -מתרביות למטגנומיקה 12-14 ד'
איבחון וניטור מחלות 
זיהומיות במעבדה  

 לבריאות הציבור

פרופ' אלה  2 0158.1305.01
מנדלסון ד"ר 

ארנה מור, ד"ר 
 מיכל מנדלבוים

בניין רפואה ע"ש  -
 935סאקלר, 
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ניהול טכנולוגיות  12-14 ד'
 רפואיות

בניין רפואה ע"ש  מבוא לאפידמיולוגיה רנה טלפרופ' א 2 0146.1007.01
 100סאקלר, 

 Tobacco Control in 12-14 ד'
the 21rst Century 

עישון: אפידמיולוגיה 
 וקידום בריאות

מבוא לאפידמיולוגיה.  פרופ' לאה רוזן 2 0146.1103.01
הקורס יועבר 

 באנגלית.

בניין רפואה ע"ש 
 123סאקלר,  

-ד"ר תומר זיו 2 0146.1010.01 החשבונאותיסודות  14-16 ד'
ברן, רו"ח עופר 
בן עזרא, רו"ח 

 יריב הלמן

מבוא לניהול מערכות 
 בריאות

מדעי החיים בניין 
 105שרמן, ע"ש 

פרופ' יסכה כהן  2 0146.1122.01 קידום בריאות בקשישים 14-16 ד'
 מנספילד

בניין מקצועות  -
הבריאות ע"ש 

 207ריימונד, 

מבוא מומלץ  ד"ר רז גרוס 2 0158.1212.01 פארמקואפידמיולוגיה 14-16 ד'
 לאפידמיולוגיה

בניין רפואת 
שיניים ע"ש 

, כיתה גולדשלגר
353 . 

 בתאריכיםלמעט 
 בהם 22/4, 25/3

הקורס יתקיים 
 351 בכיתה

פרופ' סיגל  2 0158.1106.01 אפידמיולוגיה של סרטן 16-18 ד'
סדצקי, ד"ר גלית 

 הירש יחזקאל

בניין משפטים  לאפידמיולוגיה מבוא
ע"ש טרובוביץ', 

101 

מבוא לטיפול התנהגותי  16-18 ד'
קוגניטיבי וראיון 

 מוטיבציוני

 ד"ר נעמי אפל , 2 0146.1119.01
 ד"ר יוסף עזורי

 209בניין דן דוד,  -

ה קאינפורמטי-מבוא לביו 16-18 ד'
רפואית וביג דאטה 

 ברפואה

גבריאל  פרופ' 2 0158.1124.01
חודיק ופרופ' 

 ורדה שלו

 212בניין דן דוד,  מבוא לאפידמיולוגיה

אחת  18-20 ד'
 לשבועיים

פרקטיקום בקידום 
 בריאות

קורס שנתי 
0146.1108.01 

1 
בסמסטר 

 ב

פרופ' דיאן לוין, 
ד"ר רונית 
 יעקובוביץ

הקורס מיועד רק 
לתלמידי קידום בריאות, 

 שנה ב'

בניין רפואה ע"ש 
 936סאקלר,  

 לפי 18-20 ד'
 סמינרים לוח

מועדי הסמינרים  ד"ר יפתח גפנר - - סמינרים
 יפורסמו ע"י המזכירות

 מרבאום אולם
 הספרייה ליד)

 החיים למדעי
 (ולרפואה

מפגשים  4 ב,ו
 בתאריכים:

5.5, 
18.5, 22.5, 

25.5 

רק למי וחובה מיועד  פרופ' חוה פרץ 1 0158.1021.01 חקר בסיסי נתונים
שעומד בתנאים 

במסלול . 1הבאים: 
MD-MPH  או מסלול

 רופאים
. מבצע תזה על מאגר 2

 נתונים קיים.

הספריה למדעי 
החיים ולרפואה, 

 212כיתה 

 

  מחשב -ב ביוסטטיסטיקה *

 חלוקה לקבוצות תישלח למשתתפים בקורס.

 :14-10 השעות בין שלישי ימי - לקורס מחשבים כיתות

 009 כיתה( שרמן) החיים מדעי בבניין יתקיים השיעור בו 26.5ב למעט, 022 כיתה רפואה בניין: ברן -זיו תומרד"ר 

 212 כיתה, 2 קומה, החיים ומדעי לרפואה בספריה יתקיים השיעור בו 26.5ב למעט, 029 כיתה רפואה בניין: יעקובוביץ -גוון מיכלד"ר 

 

 :שלישי לימי חלופי לימודים יום, 5.4 ראשון ביום

 בכיתה שינוי יתכן. *205 כיתה(, ריימונד) הבריאות מקצועות בניין: ברן -ד"ר תומר זיו

 029 כיתה, רפואה בניין: יעקובוביץ -ד"ר מיכל גוון

 

 


