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 לפי מסלול ושנת לימודים ים ומלצמולוח בחינות  מערכת שעות - 1נספח 
 (9201-8201) חשנה"ל תשע"
 19.11.2018 –מעודכן ל 

 

 :דגשים חשובים לקראת הרישום לקורסים

 הקדם ולמועדי הבחינות. דרישות הקדם של כל הקורסים מרוכזים בקובץ לשים לב לדרישות יש רישום לקורסים עת ב

של מערכת שעות מפורטת ומופיעים גם בסילבוסים של הקורסים השונים. מועדי הבחינות מפורסמים על גבי לוח 

 באתרי הקורסים.הבחינות ו

  למען הסר ספק:

רישום לקורסים  קורסים שמועדי הבחינות שלהם חופפים, לא יהיה זכאי למועד בחינה חלופי. 2-ל םתלמיד שנרש -

 בהתאם למערכת השעות המומלצת אמור למנוע מראש מצב זה.

 – ולא קיבל לכך את אישור המרצה תלמיד שנרשם לקורס, אך ימצא כמי שלא עומד בדרישות הקדם של הקורס -

 תלמיד הספיק להשתתף במספר הרצאות בקורס.רישומו לקורס יבוטל, גם אם ה

 

 גבי ועל לתקנון בהתאם יוגשו הבקשות. הקודמים לימודיהם סמך על מקורסים לפטור בקשות להגיש רשאים תלמידים 

 בהתאם -' ב או' א) הסמסטר שלהראשונים  השבועיים מתום חרויא ולא הרלוונטיים המסמכים כל בצירוף ייעודי טופס

 ים/מקורס פטור לבקש דיםתהמתע תלמידים - ספק הסר למען(. הפטור מבקשים ממנו הקורס תחילתמועד ל

 .הבידינג במערכת זה לקורס גם להירשם מחויבים /יםספציפי

 

  ( אינם 0159, 0158, 0146 –הקורסים המתקיימים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור )קורסים שמתחילים ב מרבית

יוסטטיסטיקה א' וביוסטטיסטיקה ב' מוגבלים במספר המשתתפים, למעט קבוצות תרגול במבוא לאפידמיולוגיה, ב

 וקורסים ייעודיים למסלולי הלימוד הספציפיים, כגון פרקטיקום בקידום בריאות ועוד.

 

 

 שינוים במסמך מאז פרסומו:

 מרכז קורס חדש: ד"ר דייבי דישטניק –( 146.1010" )מספר קורס: הבריאותיסודות החשבונאות למערכת קורס " (1)

מרכז קורס חדש: ד"ר אריאל המרמן. בוטלו כל דרישות  –( 146.1101" )מספר קורס: ניתוח עלות תועלתקורס " (2)

 הקדם לקורס זה.

 טטיסטיקה א'.נוספה דרישת קדם: ביוס –( 0103.0032קורס "תורת החלטות למערכת בריאות" )מספר קורס:  (3)

 –, סמסטר ב'( 0146.1118הקורס "תרומתו של שינוי אורח חיים כמרכיב של משטר טיפול תרופתי )מספר קורס:  (4)

 לא יתקיים השנה, הוסר מרשימת קורסים בסמסטר ב'.

 מבוטל. – 08:00-09:00תרגול רשות בקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות", סמסטר א', ימי ד',  (5)

מיועדת לתלמידם העושים תיזה ממסלולי רופאים  16-18קבוצת סמסטר ב', ימי ג',  –הקורס כתיבה מדעית  (6)

 ( בלבד.MD-MPHוסטודנטים לרפואה )

לתלמידים הלומדים לתואר מוסמך בבריאות הציבור  –קורס השלמה "מבוא לפתולוגיה ופיזיולוגיה של מחלות"  (7)

 ש"ס.  0  -משקלו של הקורס  –ומחויבים בקורס השלמה זה 

 

 

 

 

 

 

 

https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/Public%20Health/Forms/2017-208/TAU%20SPH%20Course%20Exemption%20Form.pdf
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 נוספות הבהרות

 

 :קורסי השלמה 

"מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של /או הנדרשים להשתתף בקורסי השלמה של "ביוכימיה וביולוגיה של התא" ו סטודנטים
 ירשמו לקורסי ההשלמה באופן אוטומטי ע"י מזכירות ביה"ס. – וקיבלו הודעה על כך במכתב הקבלה מחלות"

 הבאים:קורסים יתקיימו במועדים ה

  "10-14, יום ב', 'סמ' א -( 0103.5113.01חלק א' ) –"ביוכימיה וביולוגיה של התא 

  "10-12', ב, יום 'סמ' ב -( 0103.5114.01חלק ב' ) –"ביוכימיה וביולוגיה של התא 

                                                                                                ,10-12+ יום ד 

 ( "0158.1118.01"מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות )- 12-14', ד, יום 'סמ' א 

 הראשונה ללימודיםשנה ה במהלךההשלמה  חובה להשתתף בקורסי

שני חלקיו של הקורס "ביוכימיה וביולוגיה של התא" לא יכללו במניין השעות לתואר ובממוצע הציונים, הקורס בכל מקרה 

אפידמיולוגיה במניין השעות ובממוצע הציונים רק ללומדים לתואר מוסמך ב ייכלל"מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות" 

  .ורפואה מונעת

  (1118-0158)" של מחלותקורס "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה : 

 לא ניתן להירשם לקורס זה בתור קורס בחירה. .קורס זה הינו קורס השלמה לחסרי רקע רפואי
 

 ( "0400.1001.01הקורס "בטיחות וגהות במעבדה): 
אלא אם בכוונתם לבצע , לקורס זהואינם נדרשים להירשם תלמידי התואר מוסמך בבריאות הציבור )מכל המסלולים( 

 .לימודיהם מחקר מעבדתיבמהלך 
 

להשלימו במהלך השנה קורס חובה, ויש הינו הקורס  –עבור תלמידי התואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת 

 ראשונה ללימודים.  ה

, בפקולטה 0021-08:15: :בין השעות 112//81 –ו  8/101/26, 81/0/119 :בתאריכים שישיבימי השנה הקורס יתקיים 

 .14בניין בריטניה, אולם למדעי החיים, 

 

 תרגול בקורס מבוא לאפידמיולוגיה: 
, ההשתתפות בתרגול הינה מאוד מומלצת, תרגול רשותהינו  (אחת לשבועיים זה )המתקייםאף על פי שהתרגול בקורס 

יש צורך ברישום נפרד  –למעוניינים . זה בתרגולופותרים קורס מבוססת ברובה על תרגילים עליהם דנים ב הבחינהשכן 

 לתרגול )בנוסף לרישום לקורס(.

 . 16-14בין השעות  ,ימי ד'בסמסטר א', ב אחת לשבועייםמתקיים בקבוצות קטנות התרגול 

 

 :קורס ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב 
 קורס זה מוצע בסמסטר א' לכלל תלמידי הפקולטה לרפואה ומתקיים בסמסטר זה במספר קבוצות ובשעות שונות. 

 ג'המתקיים בימי  אך ורק לקורסעל כלל מסלוליו נדרשים להירשם  MPHתלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת וכן תלמידי 

 .18-20בין השעות  ימי ג'ולתרגול המתקיים ב 9-12בין השעות 

  0103.0012.01 –מספר זיהוי של השיעור 

  0103.0012.02 –מספר זיהוי של התרגול  

בתוכנת  ל במעבדת מחשביםותרגאחרים לתרגול עיוני, חלק מהתרגולים יוקדשו לטובת  –התרגולים יתקיימו כל שבוע 

SPSS.  

 " (01-1101-0158" )ביוסטטיסטיקה ב'קורס: 
 החלוקה לקבוצות תרגול תפורסם באתר הקורס ב- Moodle. 

 לתארים מתקדמים ניהול מערכות בריאות ולתלמידי המדרשה  שני מיועדת לתלמידי מסלולמי קבוצת התרגול של י

 .בלבד

  קבוצות התרגול של ימי שלישי מיועדות לכל יתר הסטודנטים בקורס: תלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, תלמידי

MPH  מסלול ו קידום בריאותמסלול  ,הכללבמסלולDMD-MPH/MD ומסלולים ייעודים לבעלי תואר ,MD/DMD.. 
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 (01-1015-0158" )/ ביוסטטיסטיקה ג' קורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות: 
 תלמידי ל .חובה בקורס מדובר מונעת ורפואה אפידמיולוגיה לתלמידיMPH זהו קורס בחירה  – הכללי מסלול

 יהווה קורס חובה.  זהקורס  אז  -  םאלא אם מבצעים תיזה על מאגרי מידע קיימתקדם, 

  תלמידיMD/DMD-MPH  מס'  –)חקר בסיסי נתונים  דומהחובה העושים תיזה על מאגר מידע קיים יחויבו בקורס

הרישום אליו . מפגשים בימי שני ושישי( 4) מאי-ים אפרילחודשהבמהלך תקיים י זה  קורס. (0158.1021.01: קורס

 יפורסמו בהמשך. של הקורס  ם המדויקיםמועדיה. בתחילת סמסטר ב' ידני במזכירות התכנית באופן יבוצע

  תלמידי המסלולים האחרים אינם רשאים להשתתף בקורס זה.

 

 "(01-4400-0146) קורס "הכרת  משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה 
אפידמיולוגיה ורפואה מונעת ולתלמידי הקורס "הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה" הינו קורס חובה לתלמידי 

קורס הינו ה יש להירשם גם לקורס זה במסגרת הרישום המקוון לקורסים.. על כלל מסלוליומוסמך בבריאות הציבור 
 בבחינה עובר ציון .תום  הסמסטר הראשון ללימודים –ום הקורס מועד סי קורס וירטואלי ואינו מקנה נקודות זכות לתואר.

 .התואר לקבלת תנאי הוא

ניתן להיכנס לקורס מכל מחשב  .הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט וייפתח עם תחילת שנת הלימודים
בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת  -המחובר לאינטרנט: בקמפוס 

 מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה.  oodle M-הכניסה ל .http://moodle.tau.ac.il  הקורס היא:

בדוא"ל מתוך  או  03 -6407975יכולים לפנות לספרני ההדרכה בספרייה, בטלפון זה סטודנטים הזקוקים לסיוע בקורס 
 הקורס עצמו.אתר 

 

 מחקר" ו"כתיבה מדעית":של  "אתיקה ים בקורס 
 )יוצאי הדופן בשנה ב' ללימודיהםרק עם תיזה מומלץ להשתתף בקורסים אלו הלומדים לתואר בבריאות הציבור לתלמידים 

 .(DMDאו  MDותלמידי המסלולים הייעודיים של בעלי תואר  MD-MPHמכלל זה הם תלמידי מסלול 

כבר השתתף בקורס אתיקה רשאים לבמסלול פרויקט )ללא תיזה( הלומדים לתואר בבריאות הציבור תלמידים מאידך,  

   "(.כתיבה מדעית"לקורס  )תלמידים אלו אינם רשאים להירשם בשנה א'

 

 (0159.1130.01ומאקרו )( 0159.1129.01קרו )ים בהתנהגות ארגונית מיקורס 
 הקורסים הנ"ל בשנה א'.  2 –ניהול מערכות בריאות מומלץ להשתתף ב בלתלמידי המסלול 

 

 בסמינרים השתתפות  
 סמינריוניות הרצאותחתימות בגין השתתפות ב 25צבור במהלך לימודיו לפחות ל חייבבביה"ס לבריאות הציבור  סטודנט כל

 חתימות בלבד(.  15 –מחויבים ב  DMDאו  MDותלמידי המסלולים הייעודיים לבעלי תואר  MD/DMD-MPH)תלמידי מסלול 

 כנסים בשני השתתפות תאושר. סמינריוניות הרצאות 2 – ב להשתתפות שקולה, המנחה בידיעת, מדעי בכנס השתתפות
 ושישי.  רביעישלישי, יתקיימו לאורך כל השנה בימי הבית ספריים הסמינרים  .בלבדחיצוניים 

 , ותהיה זמינה שבועיים לאחר תחילת הלימודים.לוח הסמינרים של ביה"ס לבריאות הציבורבמתפרסמת תכנית הסמינרים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.tau.ac.il/
https://med.tau.ac.il/pub-health-seminars
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 מומלצת השעות המערכת וכעת ל

 5עמוד  שנה א' (MSc) תתואר שני באפידמיולוגיה ורפואה מונע

 6עמוד  שנה ב'

  7 עמוד שנה א' כללי( במסלול MPHתואר שני בבריאות הציבור )

 8עמוד  שנה ב'

( MD) לרפואה דוקטור תואר לבעלי, כללי( במסלול MPHתואר שני בבריאות הציבור )

 בלבד (DMD) שיניים רפואת או

 9עמוד  שנה א'

 10עמוד  שנה א' ( במסלול קידום בריאותMPHתואר שני בבריאות הציבור )

 11עמוד  שנה ב'

 12עמוד  שנה א' ( במסלול ניהול מערכות בריאותMPHתואר שני בבריאות הציבור )

 13עמוד  שנה ב'

 , לבעלי תוארניהול מערכות בריאות( במסלול MPHתואר שני בבריאות הציבור )

 בלבד (DMD( או רפואת שיניים )MDדוקטור לרפואה )

 14עמוד  שנה א

 15עמוד  מסלול חד שנתי (MPH-/DMDMD)ורפואת שיניים תואר שני בבריאות הציבור לתלמידי רפואה 

 

 

 שנים. 3 –חריגה ממערכת השעות המומלצת עלולה להביא לפריסת הלימודים ל  –שימו לב 

 

 

 :המומלצתבמערכת השעות  סימונים 

 קורסי השלמה 

 'קורס חובה שנה א 

 'קורסי חובה שנה ב 

  .לקורס יש דרישות קדם. נא לעיין בסילבוס או בקובץ מערכת השעות המפורטת  -ד.ק 

 קורסי בחירה ייעודים של התואר והמסלול - קורסים בחירה מודגשים  

  קורסי חובת בחירה, רלוונטי למסלולים כללי ו  - חובת בחירהמסגרת– MPH-MD .בלבד  
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 אפידמיולוגיה ורפואה מונעתמוסמך ב .1

 סמסטר א' - שנה א'

 שעות יום
 שם הקורס

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

 10-14 'ב
 'א חלק -התאוביולוגיה של  ביוכימיה

(0103-5113-01) 
 ד"ר רונית רותם

 לחסרי  השלמה

 ע רפואירק
0 

 ג'

09-12 
 ומעבדת מחשב א' ביוסטטיסטיקה

(0103-0012-01) 
 3 שנה  א' חובה אופק ד"ר רונן

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"ר אייל צימליכמן,

 אפקפרופ' ארנון 
 2 בחירה*

16-18 
 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000-01( 

 גבע , -פרופ' ליאת לרנר

 ד"ר אהרונה פרידמן
 2 בחירה

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

 ,מנס איתימר 

 ענת, קנמוני' גב

 כץ לאה' גב

 שנה א' חובה
1 

 

 ד'

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

 ד"ר אמיליה לוברט
 לחסרי  השלמה

  ע רפואירק
2 

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

  רשותתרגיל  זיו ברן ד"ר תומר

 שנה א'

0 

 

 

16-18 

 0146.1113 - של פסיכוסוציאליים היבטים 

  וחלי בריאות

 0146.1102 - בריאות לקידום מבוא 

 0158.1201 - (.ק.)ד קליניים ניסוים 

 1בחירה -

2 

 

 

 8-12 ו'
 בטיחות וגיהות במעבדה

(0400-1001-01) 
 (2/11/18, 26/10/18, 19/10/18): מפגשים 3

 ,ססה גואידו' פרופ
 0 חובה שנה א' גב' יעל גוב

 .מהווה דרישת קדם לקורסים רבים מתחום ניהול מערכות בריאות "מבוא לניהול מערכות בריאות"קורס ה* 

 

 סמסטר ב' -שנה א' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 10-12 'ב
 'בחלק -התאוביולוגיה של  ביוכימיה

(0103-5114-01) 

 ד"ר רונית רותם
 לחסרי  השלמה

  ע רפואירק
0 

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה ומחקרשיטות סקר 

(0158-1013-01) 
 2 א' שנה חובה יתאם מוחסן'ד"ר ח

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 3 א' שנה חובה ד"ר נירה קורן

16-14  
 מבוא לכלכלת בריאות 

(0146-1117-01) 
 2 בחירה ד"ר גיל פייר

16-18 

 לסירוגין

 תכנון מחקר אפידמיולוגי 

 וכתיבת הצעת מחקר

 אחת לשבועיים - (01-1206-0158)

 

 1 א' שנה חובה ד"ר ח'יתאם מוחסן

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

 אחת לשבועיים -( 01-1012-0146)
 1 בחירה רוני ויצמןד"ר 

 ד'

21-10  'בחלק -התאוביולוגיה של  ביוכימיה 

(0103-5114-01) 

 לחסרי  השלמה ד"ר רונית רותם

  ע רפואירק
0 

- 
 לרשימת קורסי בחירה זמינים 

 ראו מערכת שעות שנה ב'
 ואילך 14המלצה לקורסים של שעה 

 - 1בחירה -

 

 

 

 

                                                           
 / סילבוס. המפורטת השעות במערכתפירוט דרישות הקדם יש לעיין ל 1
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 ד'

  שיטות סטטיסטיות מתקדמות 9-12

(0158-1015) 
 3 חובה שנה ב' ד"ר דניאל נבו

12-14 

 0158.1016 – של מחלת לב  אפידמיולוגיה
 כלילית 

 0158.1121 – מחלות - נוירואפידמיולוגיה 
 וסביבה אדם, מוח

  0146.1008 – בריאות  מערכות תפעול
 )ד.ק.(

 0146.1106 - והערכה מחקר מתודולוגיות 
 )ד.ק.( בריאות בקידום

 2 1בחירה -

14-16 

 0158.1120 – זיהומים נגד חיסונים 
 ונגיפיים חיידקיים

 0146.1011 – למערכות המימון יסודות 
 )ד.ק.( בריאות

 0146.1114 –  קידום השוויון וצמצום פערים
 )ד.ק.(.  בבריאות

 2 1בחירה -

16-18 

 0158.1201 - ד.ק.( קליניים ניסוים( 

 0146.1113 - של פסיכוסוציאליים היבטים 
 וחלי בריאות

 0146.1102 - מבוא לקידום בריאות 

 2 1בחירה -

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 ד'

10-8  

 היבטים נבחרים בשיטות 

 אפידמיולוגיות מתקדמות

 Iמחצית  -חלק א'  -( 01-1217-0158)

 קורס סמסטריאלי -( 01-1207-0158)

 פרופ' יריב גרבר
חובה  - Iמחצית 

 שנה ב
 בחירה – II מחצית

2או  1  

12-10   Iמחצית  - אתיקה של מחקר 

(0103-6000) 
 0.5 שנה ב' חובה  פרופ' דניאל סינקלר

 IIמחצית  - כתיבה מדעית 10-12

(0103-7000) 
 1.5 חובה שנה ב' יפורסם

12-14 

 0158.1002 –סביבתית  אפידמיולוגיה
 )ד.ק.(

 0158.1007 –  ניהול טכנולוגיות במערכות
 בריאות

 0146.1125 –  תקשורת בריאות בעידן
 הדיגיטלי

 2 1בחירה -

14-16 

 0146.1023 – ל היפגעות ש אפידמיולוגיה
 )ד.ק.( וטראומה

 0146.1122 – קידום בריאות בקשישים 

 0146.1013 – בארץ בריאות ושירותי מדיניות 
 )ד.ק.( ובעולם

 2 1בחירה -

16-18 

 0158.1208 –   פסיכיאטריתאפידמיולוגיה 
  קהילתית נפש ובריאות

 0146.1119 - הפרט ברמת בריאות קידום :
 קוגניטיבי התנהגותי וטיפול מוטיבציוני ראיון

 0146.1124  - בריאות בשרותי איכות ניהול 
 )ד.ק.(

 2 1בחירה -

 

 

 

 

 

                                                           
 / סילבוס. המפורטת השעות במערכתפירוט דרישות הקדם יש לעיין ל 1
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 מסלול כללי -מוסמך בבריאות הציבור  .2

 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 אופק ד"ר רונן

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"ר אייל צימליכמן,

 פרופ' ארנון אפק
 2 שנה א' חובה

16-18 
 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000-01( 

גבע,  -פרופ' ליאת לרנר

 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 קפלןד"ר גיורא 

 8-13 ו'
 בטיחות וגיהות במעבדה

(0400-1001-01) 
 (2/11/18, 26/10/18, 19/10/18): מפגשים 3

 ,ססה גואידו' פרופ
 גב' יעל גוב

 שנה א'חובה 

רק לסטודנטים 

שמחקרם צפוי 

לכלול עבודה 

 מעבדתית

0 

 

 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) 
 2 א' שנה חובה יתאם מוחסן'ד"ר ח

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 3 א' שנה חובה ד"ר נירה קורן

16-14  
 מבוא לכלכלת בריאות 

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

16-18 

 תכנון מחקר אפידמיולוגי 

 וכתיבת הצעת מחקר

 אחת לשבועיים - (01-1206-0158)

 

 1 א' שנה חובה ד"ר ח'יתאם מוחסן

16-18 
 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

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

 - ד'
 לרשימת קורסי בחירה זמינים 

 ראו מערכת שעות שנה ב'
 ואילך. 14לקורסים של שעה המלצה 

 - בחירה -
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 

  שיטות סטטיסטיות מתקדמות 9-12

(0158-1015) 
 ד"ר דניאל נבו

  בחירה

 בצעימל)חובה 

 מאגרי על תיזה

 (קיימים מידע

3 

8-10 
 0158.1010 - מין ומחלות שחפת של אפידמיולוגיה 

 0146.1101 - (א' )חובת בחירה תועלת עלות ניתוח 

 0146.1109 – קידום בריאות אינטגרטיבי 

 2 בחירה -

10-12 
 0103.0032  -   (א' חובת בחירה) החלטותתורת 

 0158.1113 -   תזונה שלאפידמיולוגיה 

 0146.1121 - שלומות (well being )בריאות וקידום 

 בחירה -

 
2 

12-14 

 0158.1016 -  אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית 

 (ג' חובת בחירה)

 0158.1121 - אדם, מוח מחלות: נוירואפידמיולוגיה 
 וסביבה

  0146.1008 - ד.ק.(בריאות  מערכות תפעול( 

 0146.1106 - בקידום והערכה מחקר מתודולוגיות 
 )ד.ק.( בריאות

 2 בחירה -

14-16 
 0158.1120 -  ונגיפיים חיידקיים זיהומים נגדחיסונים 

 0146.1011 - ד.ק.( בריאות 'למע המימון יסודות( 

 0146.1114 - קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות   

 2 בחירה -

16-18 
 0158.1201 - ד.ק.( קליניים ניסוים( 

 0146.1113 - ליווח בריאות של פסיכוסוציאליים היבטים 

 0146.1102 - מבוא לקידום בריאות 

 2 בחירה -

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 ד'

10-8  
 היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות

 Iמחצית  -חלק א'  -( 01-1217-0158)

 סמסטריאלי -חלקים א'+ב'  -( 01-1207-0158)

2או  1 בחירה פרופ' יריב גרבר  

8-10  0158.1119 - וסיבוכיה סכרת של אפידמיולוגיה 

 (ג' חובת בחירה)
ד"ר עפרה קלטר 

 ליבוביץ
 2 בחירה

12-10   Iמחצית  - אתיקה של מחקר 

(0103-6000) 
 פרופ' דניאל סינקלר

 0.5 שנה ב' חובה

 IIמחצית  –משפט ובריאות הציבור  10-12

(0146-1123-01) 

 בחירה ללומדים
 ללא תיזה

1.5 

 IIמחצית  - כתיבה מדעית 10-12

(0103-7000) 
 יפורסם

 חובה שנה ב'

 )רק ללומדים 
 עם תיזה(

1.5 

12-14 

 0158.1002 -ד.ק.(סביבתית  אפידמיולוגיה( 
 (ב' חובת בחירה)

 0158.1007 -  ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות
 (א' חובת בחירה)

 0146.1125 - הדיגיטלי תקשורת בריאות בעידן 

 2 בחירה -

14-16 

 0146.1023 –  אפידמיולוגיה של היפגעות
 )ד.ק.( וטראומה

 0146.1122 -קידום בריאות בקשישים 

 0146.1013 - בארץ בריאות ושירותי מדיניות 
 )ד.ק.( ובעולם

 2 בחירה -

16-18 

 0158.1208 -   פסיכיאטריתאפידמיולוגיה 
  קהילתית נפש ובריאות

 0146.1119 - ראיון: הפרט ברמת בריאות קידום 
 קוגניטיבי התנהגותי וטיפול מוטיבציוני

 0146.1124  - בריאות בשרותי איכות ניהול  

- 

 

 

 2 בחירה

 

 תלמידי שנה ב' מחויבים להשתתף בקורס אחד לפחות מכל מסגרת א' / ב' / ג' –קורסי חובת בחירה 
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 (DMD( או רפואת שיניים )MDלבעלי תואר דוקטור לרפואה ) מסלול כללי -מוסמך בבריאות הציבור  .3

 

 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 אופק ד"ר רונן

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"ר אייל צימליכמן,

 פרופ' ארנון אפק
 2 שנה א' חובה

16-18 
 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000-01( 

גבע,  -פרופ' ליאת לרנר

 ד"ר אהרונה פרידמן
 2 שנה א' חובה

18-20 
 א' בביוסטטיסטיקה מחשבתרגיל ומעבדת 

(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) 
 2 א' שנה חובה יתאם מוחסן'ד"ר ח

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 3 א' שנה חובה ד"ר נירה קורן

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)

 

 ד"ר 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*      

  

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

 להקדים ולקחת קורסים אלו כבר במהלך השנה הראשונה, במהלך הסמסטר הראשון:

 שעות יום
 שם הקורס

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

'ד  

8-10 
 0158.1010 - שחפת של אפידמיולוגיה 

 מין ומחלות
 2 בחירה ד"ר זהר מור

 2 חובה ד"ר תומר זיו ברן  החלטותתורת   -  0103.0032 10-12

14-12  

 0158.1016 -  אפידמיולוגיה של מחלת לב

 כלילית 

 0158.1121 - מוח מחלות: נוירואפידמיולוגיה ,
 וסביבה אדם

 2 בחירה -

14-16 

 0158.1120 -  חיידקיים זיהומים נגדחיסונים 
 ונגיפיים

 0146.1114 - פערים  קידום השוויון וצמצום
   בבריאות

 2 בחירה -

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

ש"ס. מס  1נדרשים להשתתף גם בקורס "חקר בסיסי נתונים" בהיקף של  מתוך בסיסי נתונים קיימים תיזההכותבים תלמידי המסלול 

. המועדים מדויקים (ימי שני ו/או שישי)מאי -מפגשים שיתקיימו במהלך החודשים אפריל 4הקורס יתקיים לאורך .  . 0158.1021.01קורס

 .יפורסמו בהמשך
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 מוסמך בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות .4

 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 אופק ד"ר רונן

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"ר אייל צימליכמן,

 פרופ' ארנון אפק
 2 שנה א' חובה

16-18 
 הציבור: מהתיאוריה למעשהבריאות 

)0146-1000-01( 

גבע,  -פרופ' ליאת לרנר

 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'

-0158) ופתולוגיה של מחלות מבוא לפיזיולוגיה 12-14
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 

 לקידום בריאות מבוא 16-18

(0146-1102-01) 

ד"ר , דיאן לוין פרופ'
 2 שנה א' חובה רונית יעקובוביץ

 

 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) 
 2 א' שנה חובה יתאם מוחסן'ד"ר ח

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 3 א' שנה חובה ד"ר נירה קורן

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)

 

 1 א' שנה חובה ד"ר ח'יתאם מוחסן

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

 אחת לשבועיים -( 01-1012-0146)
 1 בחירה ויצמןד"ר רוני 

 - ד'
 לרשימת קורסי בחירה זמינים 

 ראו מערכת שעות שנה ב'
 ואילך. 14המלצה לקורסים של שעה 

 - בחירה -
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 

  שיטות סטטיסטיות מתקדמות 9-12

(0158-1015) 
 דניאל נבוד"ר 

 בחירה

 בצעימל רק חובה)

 מאגרי על תיזה

 (קיימים מידע

3 

8-10 
 0146.1109 –  אינטגרטיבי בריאותקידום 

 0158.1010 - מין ומחלות שחפת של אפידמיולוגיה 

 0146.1101 - תועלת עלות ניתוח 

 2 בחירה -

10-12 

 0146.1121 – שלומות (well being) וקידום 

 בריאות

 0158.1113 -  תזונה של אפידמיולוגיה 

 0103.0032  -   החלטותתורת  

 בחירה -

 
2 

 בריאות בקידום והערכה מחקר מתודולוגיות 12-14
(0146.1106) 

 2 שנה ב' חובה ד"ר אימי לב

14-16 

 0146.1114 -  קידום השוויון וצמצום פערים
 בבריאות 

 0158.1120 - ונגיפיים חיידקיים זיהומים נגד חיסונים 

 0146.1011 - ד.ק.( בריאות 'למע המימון יסודות(  

 2 בחירה -

 ליווח בריאות של פסיכוסוציאליים היבטים 16-18
(0146.1113.01) 

 2 שנה ב' חובה ד"ר גיורא קפלן

 קורס שנתי  - פרקטיקום בקידום בריאות 18-20

 אחת לשבועיים - (01-1108-0146)
 1 שנה ב' חובה 

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 ד'

10-8  
 היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות

 Iמחצית  -א'  חלק -( 01-1217-0158)

 סמסטריאלי -'+ב' א חלקים -( 01-1207-0158)

2או  1 בחירה פרופ' יריב גרבר  

 וסיבוכיה סכרת של אפידמיולוגיה 8-10

(0158.1119) 
ד"ר עפרה קלטר 

 ליבוביץ
 2 בחירה

12-10   Iמחצית  - אתיקה של מחקר 

(0103-6000) 
 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 

12-14 

 0146.1125 - בעידן בריאות תקשורת 
 הדיגיטלי

 0158.1002 - ד.ק.(אפידמיולוגיה סביבתית( 

 '(ב)מסגרת 

 0158.1007 -  ניהול טכנולוגיות במערכות
 '(אבריאות )מסגרת 

 2 בחירה -

14-16 

 0146.1122 - בקשישים בריאות קידום 

 0146.1023 –  אפידמיולוגיה של היפגעות
 )ד.ק.(וטראומה 

 0146.1013 - בארץ בריאות ושירותי מדיניות 
 )ד.ק.( ובעולם

 2 בחירה -

16-18 

 0146.1119 -  הפרט ברמת בריאותקידום :
 קוגניטיבי התנהגותי וטיפול מוטיבציוני ראיון

 0146.1124  - בריאות בשרותי איכות ניהול  

 0158.1208 -  פסיכיאטרית פידמיולוגיהא 
  קהילתית נפש ובריאות

- 

 

 

 2 בחירה

 קורס שנתי  - פרקטיקום בקידום בריאות 18-20 

 לשבועיים אחת -( 01-1108-0146)

 , דיאן לוין פרופ'
 1 שנה ב' חובה ד"ר רונית יעקובוביץ
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 מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות .5

 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 אופק ד"ר רונן

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"ר אייל צימליכמן,

 פרופ' ארנון אפק
 2 שנה א' חובה

16-18 
 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000-01( 

 גבע, -פרופ' ליאת לרנר

 ד"ר אהרונה פרידמן
 2 א' שנה חובה

18-20 

  תרגיל ומעבדת מחשב

 א' בביוסטטיסטיקה

(0103-0012-02) 

 ,מנס איתימר 

 ענת, קנמוני' גב

 כץ לאה' גב

 1 שנה א' חובה

 ד'

-0158) ופתולוגיה של מחלות מבוא לפיזיולוגיה 12-14
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  

14-16 
 ' ביוסטטיסטיקה בתרגיל 

0158-1110-01)) 
 - א' שנה חובה ד"ר תומר זיו ברן

16-18 
 מיקרו  -התנהגות ארגונית

(0159-1129-01) 
 ד"ר עתליה תובל

 בחירה מומלצת 

 למסלול ניהול
2 

18-20 
 מאקרו  -התנהגות ארגונית

 (0159-1130-01) 
 ד"ר עתליה תובל

 א' שנה חובה

)רק ללומדים 

 תיזה(במסלול ללא 

2 

 ג'

10-08  
 באפידמיולוגיה שיטות סקר ומחקר

(0158-1013-01) 
 2 א' שנה חובה יתאם מוחסן'ד"ר ח

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 3 א' שנה חובה ד"ר נירה קורן

16-14  
 מבוא לכלכלת בריאות 

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

16-18 

 לסירוגין

 מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקרתכנון 

 אחת לשבועיים - (01-1206-0158)

 

 ד"ר ח'יתאם מוחסן
 1 א' שנה חובה

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

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

 שעות יום
 שם הקורס

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

'ב  

16-18 
 כלכלת בריאות

(0146-1009-01) 

 ד"ר גיל פייר
 2 חובה שנה ב'

18-20 
 יסודות החשבונאות למערכות בריאות

(0146-1010-01) 

 ד"ר דייבי דיישטניק
 2 שנה ב' חובה

'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) 

 ד"ר ארז לוי,
 ד"ר ארי אחיעז

 2 שנה ב' חובה

16-18  0146.1102 -  לקידום בריאותמבוא 

 0158.1201 - ד.ק.( קליניים ניסוים( 
 2 בחירה -

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 

 שעות יום
 שם הקורס

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

 ד'

10-8  
 היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות

 Iמחצית  -חלק א'  -( 01-1217-0158)

 סמסטריאלי -חלקים א'+ב'  -( 01-1207-0158)

2או  1 בחירה פרופ' יריב גרבר  

 וסיבוכיה סכרת של אפידמיולוגיה 8-10

(0158.1119) 
ד"ר עפרה קלטר 

 ליבוביץ
 2 בחירה

12-10   Iמחצית  - אתיקה של מחקר 

(0103-6000) 
 0.5 שנה ב' חובה פרופ' דניאל סינקלר

 IIמחצית  - כתיבה מדעית 10-12

(0103-7000) 
 יפורסם

 ב' חובה שנה

)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

(0158-1007-01) 
 ד"ר אורנה טל

 חובה שנה ב'

)חובה רק ללומדים 

 ללא תיזה(

2 

 ובעולם בארץ בריאות ושירותי מדיניות 14-16

(0146-1013-01) 

 פרופ' רוני גמזו,
 2 חובה שנה ב' ד"ר ענת אנגל

16-18 

 0146.1124  - בריאות בשרותי איכות ניהול  

 0158.1208 -  פסיכיאטרית פידמיולוגיהא 
  קהילתית נפש ובריאות

 0146.1119 - הפרט ברמת בריאות קידום :
 קוגניטיבי התנהגותי וטיפול מוטיבציוני ראיון

- 

 

 

 2 בחירה
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 (DMD( או רפו"ש )MDלבעלי תואר דוקטור לרפואה ) מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות .6

 

 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 אופק ד"ר רונן

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"ר אייל צימליכמן,

 פרופ' ארנון אפק
 2 שנה א' חובה

16-18 
 בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה

)0146-1000-01( 

 גבע,  -פרופ' ליאת לרנר

 ד"ר אהרונה פרידמן
 2 שנה א' חובה

18-20 
 א' בביוסטטיסטיקה תרגיל ומעבדת מחשב

(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) 
 2 א' שנה חובה יתאם מוחסן'ד"ר ח

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 3 א' שנה חובה ד"ר נירה קורן

16-14  
 מבוא לכלכלת בריאות 

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

16-18 
 מחקר תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת

 אחת לשבועיים - (01-1206-0158)

 

 ד"ר ח'יתאם מוחסן
 1 א' שנה חובה

 יפורסם (0103-7000) כתיבה מדעית 16-18

 חובה שנה א'

 )רק ללומדים 

 עם תיזה(

1.5 

 
ש"ס. מס  1נדרשים להשתתף גם בקורס "חקר בסיסי נתונים" בהיקף של  מתוך בסיסי נתונים קיימים תיזההכותבים תלמידי המסלול 

. המועדים מדויקים (ימי שני ו/או שישי)מאי -מפגשים שיתקיימו במהלך החודשים אפריל 4הקורס יתקיים לאורך .  . 0158.1021.01קורס

 .יפורסמו בהמשך

 

 ו מרוכזים ביום רביעי.תפורסם בהמשך. הלימודים בשנה ב' יהי 'מערכת הלימודים של שנה ב
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 (MPH-/DMDMD)מסלול  או רפואת שיניים רפואהלסטודנטים למוסמך בבריאות הציבור  .7

 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 אופק ד"ר רונן

12-14 
 לאפידמיולוגיה מבוא

(0158-1011-01) 
 גרוס ד"ר רז

 חובה
2 

14-16 
 מבוא לניהול מערכות בריאות 

(0158-1205-01) 

 ד"ר אייל צימליכמן,

 פרופ' ארנון אפק

 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

 0158.1010 - מין ומחלות שחפת של אפידמיולוגיה 

 0146.1109 - אינטגרטיבי בריאות קידום 

 2 בחירה -

10-12 
 0103.0032  -   (חובת בחירה)מסגרת  החלטותתורת 

 0158.1113 -  תזונה של אפידמיולוגיה 

 0146.1121 – שלומות (well being) בריאות וקידום 

 2 בחירה -

12-14 

 0158.1016 -  אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית     

 (חובת בחירה)מסגרת 

 0158.1121 -אדם, מוח מחלות: נוירואפידמיולוגיה 
 וסביבה

 2 בחירה 

14-16 

 0158.1122 –  תרגול רשות במבוא לאפידמיולוגיה
 (לשבועיים אחת)

 0158.1120 - ונגיפיים חיידקיים זיהומים נגד חיסונים 

 0146.1114 - ם השוויון וצמצום פערים בבריאותקידו   

 0146.1011 - ד.ק.( בריאות 'למע המימון יסודות( 

 2 בחירה -

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

 2 חובה ד"ר מיכל בנדרלי

 8-13 ו'
 בטיחות וגיהות במעבדה

(0400-1001-01) 
 (2/11/18, 26/10/18, 19/10/18): מפגשים 3

 ססה גואידו' פרופ

רק חובה 

לסטודנטים 

שמחקרם צפוי 

לכלול עבודה 

 מעבדתית

0 
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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) 
 יתאם מוחסן'ד"ר ח

 חובה
2 

10-14 
 ' ביוסטטיסטיקה ב

0158-1110-01)) 
 ד"ר נירה קורן

 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)

 

 ד"ר ח'יתאם מוחסן

 חובה
1 

 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור

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

 ד'

8-10  0158.1119 - וסיבוכיה סכרת של אפידמיולוגיה 
 (חובת בחירה מסגרת)

ד"ר עפרה קלטר 

 ליבוביץ
 2 בחירה

10-8  
 היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות

 Iמחצית  -חלק א'  -( 01-1217-0158)

 קורס סמסטריאלי -( 01-1207-0158)

2או  1 בחירה פרופ' יריב גרבר  

 IIמחצית  - כתיבה מדעית 10-12

(0103-7000) 
 1.5 חובה יפורסם

12-14 

 0158.1002 - חובת אפידמיולוגיה סביבתית )מסגרת
 (בחירה

 0158.1007 -  ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות
 (חובת בחירה)מסגרת 

 הדיגיטלי תקשורת בריאות בעידן - 0146.1125

 2 בחירה -

14-16 

 0146.1023 – אפידמיולוגיה של היפגעות וטראומה 
 )ד.ק.(

 0146.1122 - קידום בריאות בקשישים 

 0146.1013  - ובעולם בארץ בריאות ושירותי מדיניות 
 )ד.ק.(

 2 בחירה -

16-18 

 0158.1208 -  נפש ובריאות פסיכיאטרית אפידמיולוגיה 
  קהילתית

 0146.1119 - ראיון: הפרט ברמת בריאות קידום 
 קוגניטיבי התנהגותי וטיפול מוטיבציוני

 0146.1124 -  ד.ק.( בריאות בשרותי איכות ניהול( 

- 

 

 

 2 בחירה
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