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 בשנת לימודים תשפ" -מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות

 ס"ש 36 -( תיזה) גמר עבודת עם ללומדים

 ס"ש 45 - גמר עבודת ללא ללומדים

 בי"ס לבריאות הציבורל באתר פירוט תכנית הלימודים ודרישות המסלולפני רישום יש לקרוא את 

 לפני רישום יש לבדוק עמידה בדרישות קדם

 סמסטר א' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 מסגרת 

מס' 

 ס"ש

 ג'

09-

12 

 ומעבדת מחשבא'  ביוסטטיסטיקה

(0103-0012) 

ובה שנה  ח

 א'
3 

12-

14 

 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011) 
 2 ובה שנה א'ח

14-

16 

 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205) 
 2 ובה שנה א'ח

16-

18 

 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000 ( 
 2 ובה שנה א'ח

18-

20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012) 

 1 ובה שנה א'ח

 ד'

12-
14 

 ופתולוגיה של מחלות מבוא לפיזיולוגיה
(0158-1118) 

 ZOOM-ב

השלמה 

 לחסרי 

  רקע רפואי

0 

14-

16 

  מבוא לאפידמיולוגיהב תרגיל
 אחת לשבועיים -( 1122-0158)

 ZOOM-ב

 תרגיל רשות 

 שנה א'
0 

16-

18 

 וחולי בריאות של פסיכוסוציאליים היבטים
(0146-1113) 

 ZOOM-ב
 2 חובה שנה א'

- 

באתר 

Moodl

e 

 קורס - והרפואה החיים למדעי ספריה משאבי

 ווירטואלי

(0146-4400) 

 0 שנה א' חובה

 

 סמסטר ב' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 הקורסומספר 
 מסגרת 

מס' 

 ס"ש

 ב'

16-18 
 מיקרו  -התנהגות ארגונית

(0159-1129) 

בחירה 

 מתקדמת
2 

18-20 
 מאקרו  -התנהגות ארגונית

 (0159-1130) 

 א' שנה ובהח

)רק ללומדים 

במסלול ללא 

 תיזה(

2 

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013) 
 2 א' שנה ובהח

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110)) 
 3 א' שנה ובהח

16-14  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117) 
 2 א' שנה ובהח

16-18 

 לסירוגין

תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת 

 מחקר

 אחת לשבועיים( 1206-0158)

 1 א' שנה ובהח

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

 אחת לשבועיים (1012-0146)

)לסירוגין עם הקורס תכנון מחקר 

 אפידמיולוגי(

בחירה 
 מתקדמת

1 
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 לפני רישום יש לבדוק עמידה בדרישות קדם

 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 16-18 ג'

אפידמיולוגיה של מחלות כלי דם מוחיים  0158.1012

 ודמנציות 

 ZOOM-ב

 2 קורס בחירה נוסף

'ד  

 תועלת עלות ניתוח 8-10

(0146.1101) 
 2 חובה שנה ב'

 החלטות תורת 10-12

(0103.0032 ) 

 חובה שנה ב'
)רק ללומדים ללא 

 תיזה(

2 

 בריאות מערכות תפעול 12-14
(0146.1008) 

 2 חובה שנה ב'

 בריאות למערכת המימון יסודות 14-16
(0146.1011) 

 2 חובה שנה ב'

16-18 

 0158.1124   מבוא לאינפורמטיקה רפואית
 וביג דאטה ברפואה

 0159.1148  ניהול תהליכי שינוי אישי
 ZOOM-ב ומערכתי

 2 מתקדמת בחירה

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

18-16 ג'  

אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות  0158.1208

  מבוא -נפש קהילתית
 ZOOM-ב

 2 קורס בחירה נוסף

 ד'

10-8  ובעולם בריאות בארץ ושירותי מדיניות 

(0146-1013) 
 2 ובה שנה ב'ח

12-10   Iמחצית  - אתיקה של מחקר 
(0103-6002) 

 0.5 חובה שנה ב'

 IIמחצית  - כתיבה מדעית 10-12
(0103-7000) 

 חובה שנה ב'
)רק ללומדים עם 

 תיזה(

1.5 

 IIמחצית  –משפט ובריאות הציבור  10-12
(0146-1123) 

מתקדמת חירה ב
ללומדים ללא 

 זהת

1.5 

 רפואיות טכנולוגיות ניהול 12-14

(0146-1007) 

 ובה שנה ב'ח
)חובה רק 

ללומדים ללא 

 תיזה(

2 

 בריאותיסודות החשבונאות למערכות  14-16
(0146-1010) 

 2 ובה שנה ב'ח

 כלכלת בריאות 16-18

(0146.1009) 
 חובה שנה ב'
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