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( או רפואת שיניים MDלבעלי תואר דוקטור לרפואה ) מסלול כללי -מוסמך בבריאות הציבור 

(DMD)- שנת לימודים תש"ף 
  ס"ש 19.5 - גמר עבודת עם ללומדים

  ס"ש 26 - גמר עבודת ללא ללומדים

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

 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

 

 סמסטר ב' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 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)) 

ד"ר נירה  -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)

 

פרופ'  ח'יתאם 

 מוחסן

 1 א' שנה חובה

  כתיבה מדעית
 אחת לשבועיים - (7000-0103)

 יפורסם

 'א שנה חובה

 ללומדים)רק 

 * עם תיזה( 

1.5 

 
 תלמידים הלומדים ללא תיזה לא יוכלו להשתתף בקורס כתיבה מדעית*   

 

 

 

 

 

ש"ס בסמסטר א' של שנה ב',  8לעשות תיזה, ונדרשים להשלים קורסים בהיקף של תלמידי המסלול שאין בכוונתם 

 :ונהנה הראשיכולים להקדים ולקחת קורסים אלו כבר במהלך הש
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 סמסטר א

 שעות יום
 שם הקורס

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

 ד'

 2 חובה תומר זיו ברןד"ר   החלטותתורת   -  0103.0032 10-12

14-12  
 0158. 0158.1001  אפידמיולוגיה של מחלות

 זיהומיות

פרופ' דניאל כהן, 

פרופ' ח'יתאם 

 מוחסן

 2 בחירה

14-16 

 0158. 58.1125  אפידמיולוגיה של פעילות
 גופנית

 0146.1114 –  קידום השוויון וצמצום פערים
 בבריאות  

 2 בחירה -

 2 חובה ד"ר מיכל בנדרלי קליניים ניסוים - 0158.1201 16-18

נדרשים להשתתף גם בקורס "חקר בסיסי נתונים"  מתוך בסיסי נתונים קיימים תיזההכותבים תלמידי המסלול 

 .  0158.1021.01 .ש"ס. מס קורס 1בהיקף של 

 או
 סמסטר ב

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מסגרת  מרכז/י הקורס

מס' 

 ס"ש

 ד'

8-10 
 0158.1207 –  היבטים נבחרים בשיטות

 אפידמיולוגיות מתקדמות
 2 חובה ד"ר אורי אובולסקי

10-12 

 0103.6002 אתיקה של המחקר + 
 משפט ובריאות הציבור 0146.1123

 

5+01.5. בחירה דניאל סינקלרפרופ'   

14-12   0146.1007 ניהול טכנולוגיות רפואיות 
 פרופ' ארנה טל

 
 2 חובה

14-16 
 0158.1212 פארמקואפידמיולוגיה 

 0146.1122 – קידום בריאות בקשישים 
 

 2 בחירה -

16-18 

 0158.1106 אפידמיולוגיה של סרטן 

 0158.1124 הקאינפורמטי-לביו מבוא 
 ברפואה דאטה וביג רפואית

 

 2 בחירה -

 

 


