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 שנת לימודים תש"ף -מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות
 .ס"ש 36 -( תיזה) גמר עבודת עם ללומדים

 .ס"ש 45 - גמר עבודת ללא ללומדים

 לבריאות הציבורל באתר בי"ס פירוט תכנית הלימודים ודרישות המסלולחץ כאן לצפייה ב

 סמסטר א' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת  מרכז/י הקורס

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשב א' ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 
 3 שנה  א' חובה לירן מנדל

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 
 2 שנה א' חובה גרוס ד"ר רז

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205-01) 

 ד" יובל לוי

 ד"ר ורד אייזנברג 
 2 שנה א' חובה

16-18 
 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000-01( 

 -פרופ' ליאת לרנר

 גבע

 ד"ר אהרונה פרידמן

 2 שנה א' חובה

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

 ,מנס איתימר 

 ענת, קנמוני' גב

 כץ לאה' גב

 1 שנה א' חובה

 ד'

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

 ד"ר אמיליה לוברט
 לחסרי  השלמה

  ע רפואירק
0 

  מבוא לאפידמיולוגיהב תרגיל 14-16
 אחת לשבועיים -( 10-1122-0158)

  רשותתרגיל  זיו ברן ד"ר תומר

 שנה א'
0 

16-18 
 ליווח בריאות של פסיכוסוציאליים היבטים

(0146.1113-01) 
 

 2 שנה א' חובה ד"ר גיורא קפלן

 

 סמסטר ב' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת  מרכז/י הקורס

 ב'

16-18 
 מיקרו  -התנהגות ארגונית

(0159-1129-01) 
 ד"ר עתליה תובל

 בחירה מומלצת 

 ניהול למסלול
2 

18-20 
 מאקרו  -התנהגות ארגונית

 (0159-1130-01) 
 ד"ר עתליה תובל

 א' שנה חובה

)רק ללומדים 

במסלול ללא 

 תיזה(

2 

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 

יתאם 'ח פרופ'

 מוחסן
 2 א' שנה חובה

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 

נירה ד"ר  -עיוני

 קורן

ד"ר תומר  -מחשב

 מיכל, ד"ר זיו ברן

 יעקובוביץ גוון

 3 א' שנה חובה

16-14  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 
 2 א' שנה חובה ד"ר גיל פייר

16-18 

 לסירוגין

תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת 

 מחקר

 אחת לשבועיים - (01-1206-0158)

 

ח'יתאם  פרופ'

 מוחסן

 1 א' שנה חובה

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

 אחת לשבועיים -( 01-1012-0146)
 1 בחירה ויצמן ד"ר רון
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת  מרכז/י הקורס

'ד  

 תועלת עלות ניתוח 8-10

(0146.1101) 
 2 שנה ב' חובה ד"ר אריאל המרמן

 החלטות תורת 10-12

(0103.0032 ) 
 ד"ר תומר זיו ברן

 חובה שנה ב'

)רק ללומדים ללא 

 תיזה(

2 

 בריאות מערכות תפעול 12-14
(0146.1008) 

 2 שנה ב' חובה ד"ר תומר זיו ברן

 בריאות למערכת המימון יסודות 14-16
(0146.1011) 

 2 שנה ב' חובה אודי לבקוביץ

 כלכלת בריאות 16-18
(0146.1009) 

 2 חובה שנה ב' ד"ר גיל פייר

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת  מרכז/י הקורס

 ד'

10-8  ובעולם בארץ בריאות ושירותי מדיניות 

(0146-1013-01) 
 2 חובה שנה ב' ד"ר ענת אנגל

12-10   Iמחצית  - אתיקה של מחקר 

(0103-6002) 
 0.5 שנה ב' חובה פרופ' דניאל סינקלר

 IIמחצית  - כתיבה מדעית 10-12

(0103-7000) 
 יפורסם

 חובה שנה ב'

)רק ללומדים עם 
 תיזה(

1.5 

 IIמחצית  –משפט ובריאות הציבור  10-12

(0146-1123-01) 
 פרופ' דניאל סינקלר

בחירה ללומדים 
 ללא תיזה

1.5 

 רפואיות טכנולוגיות ניהול 12-14

(0146-1007-01) 
 רנה טלפרופ' א

 חובה שנה ב'

)חובה רק ללומדים 

 ללא תיזה(

2 

 יסודות החשבונאות למערכות בריאות 14-16
(0146-1010-01) 

 ח"רוברן,  -ד"ר תומר זיו

 ח"רו, עזרא בן עופר

 הלמן יריב

 2 שנה ב' חובה

16-18 

 0158.1124 רפואית הקאינפורמטי-לביו מבוא 
 ברפואה דאטה וביג

 0158.1106 אפידמיולוגיה של סרטן 

 0146.1119 - קוגניטיבי התנהגותי לטיפול מבוא 
 מוטיבציוני וראיון

- 

 

 

 2 בחירה

 

 

 

 


