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( או MDלבעלי תואר דוקטור לרפואה )ניהול מערכות בריאות  מסלול –מוסמך בבריאות הציבור 

 בשנת לימודים תשפ" -(DMDרפואת שיניים )

 ס"ש 31.5 - גמר עבודת עם ללומדים

 ס"ש 37.5 - גמר עבודת ללא ללומדים

 באתר בי"ס לבריאות הציבור ירוט תכנית הלימודים ודרישות המסלוללפני רישום יש לקרוא את פ

 נתונה לשינוייםהמערכת 

 סמסטר א' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשבא'  ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 
 3 חובה שנה  א'

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 
 2 חובה שנה א'

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205-01) 
 2 חובה שנה א'

16-18 
 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000-01( 
 2 חובה שנה א'

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

 1 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

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 
 2 א' שנה חובה

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 3 א' שנה חובה

16-14  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 
 2 א' שנה חובה

16-18 

 לסירוגין

תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת 

 מחקר

 אחת לשבועיים -( 01-1206-0158)

 1 א' שנה חובה

  כתיבה מדעית
 אחת לשבועיים - (7000-0103)

 'א שנה חובה

 ללומדים)רק 

 * זה(עם ת 

1.5 

18-20 

מחצית 

שניה של 

 הסמסטר

 חקר בסיסי נתונים
(0158.1021) 

 'א שנה חובה

 ללומדים)רק 

על  זהתעם  
מאגר נתונים 

 * (קיים

1 

 .קורס כתיבה מדעיתרשמו לזה לא יתלמידים הלומדים ללא ת*  

 :בקש להשתתף באחד מהקורסים הבאיםקיים מתמי שעושה תזה על מאגר נתונים 

 ל"הנ כפי שמופיע במערכת" 0158-1021"חקר בסיסי נתונים 

 או

 0158-1306. תרגיל רשות 9-12" )יתקיים בסמסטר א, ימי רביעי, בין השעות 0158-1015"שיטות סטטיסטיות מתקדמות 

(. ניתן להשתתף בקורס זה 18-20ופעם בשבועיים בין השעות  8-9יתקיים בסמסטר א, ימי רביעי, כל שבוע בין השעות 

 בשנה ב'.

 סמינרים

. תאריכי 18:00חתימות על סמינרים בית ספריים. השנה הסמינרים מתוכננים להתקיים בזום ביום שני בשעה  15יש להשיג 
 החתימות יישלחו בתחילת הסמסטר. הסמינרים והנחיות להשגת

 פרקטיקום בלשכת בריאות

 . תאריך יפורסם בהמשך. 16-18יום אחד בשעות סמסטר א' בלאור מגפת הקורונה, הפרקטיקום יינתן בזום ב
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

'ד  

 תועלת עלות ניתוח 8-10

(0146.1101) 

חובה ללומדים ללא 

 זהת
2 

 החלטות תורת 10-12

(0103.0032 ) 

חובה ללומדים ללא 

 זהת
2 

 בריאות מערכות תפעול 12-14
(0146.1008) 

 2 חובה

 בריאות למערכת המימון יסודות 14-16
(0146.1011) 

 2  חובה

16-18 
 וביג רפואית לאינפורמטיקה מבוא

 ברפואה דאטה
(0158.1124) 

חובה ללומדים ללא 

 זהת

 

2 

 

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

 ומספר הקורס
 ס"מס' ש מסגרת 

 ד'

 ובעולם בארץ בריאות ושירותי מדיניות 8-10

(0146.1013) 
 2  חובה

 IIמחצית  –משפט ובריאות הציבור  10-12

(0146-1123) 
חובה ללומדים ללא 

 תזה
1.5 

 רפואיות טכנולוגיות ניהול 12-14

(0146-1007) 
 2 חובה

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

 2 חובה 

16-18 
 כלכלת בריאות

(0146.1009) 
 

 2 חובה

 

 


