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 (MPH-/DMDMD)מסלול  או רפואת שיניים רפואהלסטודנטים למוסמך בבריאות הציבור 
 ס"ש 30 - גמר עבודת עם לימודים

 לחץ כאן לצפייה בפירוט תכנית הלימודים ודרישות המסלול באתר בי"ס לבריאות הציבור

 סמסטר א'

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מסגרת  מרכז/י הקורס

מס' 

 ס"ש

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשב א' ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 
 3 חובה לירן מנדל

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 
 גרוס ד"ר רז

 חובה
2 

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205-01) 

 ד"ר יובל לוי,

 אייזנברג ד"ר ורד

 חובה
2 

16-18 
 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000-01( 

גבע,  -פרופ' ליאת לרנר

 ד"ר אהרונה פרידמן

 חובה
2 

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

 ,מנס איתימר 

 ענת, קנמוני' גב

 כץ לאה' גב

 חובה

1 

 ד'

8-10  0146.1101 - חובת )מסגרת  תועלת עלות ניתוח

 (בחירה
 2 בחירה -

10-12 
 0103.0032  -   (חובת בחירה)מסגרת  החלטותתורת 

 0158.1113 -  תזונה של אפידמיולוגיה 

 0146.1121 – ( שלומותwell being) בריאות וקידום 

 2 בחירה -

12-14 

 0158.1001  אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות
 (חובת בחירה)מסגרת 

 0146.1008 – בריאות  מערכות תפעול 

 0146.1106 - בקידום והערכה מחקר מתודולוגיות 
 בריאות

 2 בחירה -

14-16 

 0158.1122 –  תרגול רשות במבוא לאפידמיולוגיה
 (לשבועיים אחת)

 0146.1114 - ם השוויון וצמצום פערים בבריאותקידו   

 0146.1011 - בריאות 'למע המימון יסודות  

 2 בחירה -

 קליניים ניסוים - 0158.1201 16-18
(0158.1201-01) 

 2 חובה ד"ר מיכל בנדרלי

 8-12 ו'

 בטיחות וגיהות במעבדה
(0400-1001-01) 

 15.11, 8.11, 1.11מפגשים:  3
 21.11בחינה 

- 

רק חובה 

לסטודנטים 

שמחקרם צפוי 

לכלול עבודה 

 מעבדתית
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https://med.tau.ac.il/pub-health-md-mph-prog
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 סמסטר ב'

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מסגרת  מרכז/י הקורס

מס' 

 ס"ש

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 
 פרופ'  ח'יתאם מוחסן

 חובה
2 

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 

 ד"ר נירה קורן -עיוני

ד"ר תומר זיו  -מחשב

 גוון ברן, ד"ר מיכל

 יעקובוביץ

 חובה

3 

16-14  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 
 ד"ר גיל פייר

 חובה
2 

16-18 

 לסירוגין

 תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

 אחת לשבועיים -( 01-1206-0158)

 

 פרופ'  ח'יתאם מוחסן

 חובה
1 

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

 אחת לשבועיים -( 01-1012-0146)
 1 בחירה ד"ר רון ויצמן

 ד'

 

10-8  

 0158.1207  היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות

 מתקדמות

 Reproductive Epidemiology0158.1117   בריאות(
 האם והילד(. הקורס יועבר באנגלית.

 

 2 בחירה -

 IIמחצית  - כתיבה מדעית 10-12

(0103-7000) 
 1.5 חובה יפורסם

12-14 

 0158.1002–חובת )מסגרת  סביבתית אפידמיולוגיה
 (בחירה

 0146.1007 – ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות 
 (חובת בחירה)מסגרת 

 0158.1305 - וניטור איבחון -למטגנומיקה מתרביות 
  הציבור לבריאות  במעבדה זיהומיות מחלות

 0146.1103 Tobacco Control in the 21rst 
Century  עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות(. הקורס(

 .באנגלית יועבר

 2 בחירה -

14-16 
 0158.1212 - פארמקואפידמיולוגיה 

 0146.1122 – בקשישים בריאות קידום 

 0146.1010-  בחשבונאות יסודות 

 2 בחירה -

16-18 

 0158.1106 -  חובת )מסגרת אפידמיולוגיה של סרטן
 (בחירה

 0158.1124 - וביג רפואית הקאינפורמטי-לביו מבוא 
 ברפואה דאטה

 0146.1119 - וראיון קוגניטיבי התנהגותי לטיפול מבוא 
 מוטיבציוני

- 

 

 

 2 בחירה

 
 . 0158.1021.01 . מס קורס: ש"ס 1נדרשים להשתתף גם בקורס "חקר בסיסי נתונים" בהיקף של קיימים תלמידי המסלול הכותבים תיזה מתוך בסיסי נתונים 

 דרך המזכירות בתחילת סמסטר ב. -לקורסרישום  מאי.מפגשים שיתקיימו במהלך   4הקורס יתקיים לאורך 

 


