
 (ccHMO) בריאות בתעסוקה, לימודי (2019-2018מערכת שעות שנה"ל תשע"ט )
   27.11.18 –מעודכן ל 

 מסלול גהות  –שנה א' 

 

 סמסטר א'
בריאות  מרצה נק"ז קורס מספר קורס שעה יום

 בתעסוקה
 גהותנים

 דרישות קדם והערות

תרגיל חובה, כחלק  חובה  גב' לי גפטר - תרגיל -ביוסטטיסטיקה  1591101.00 16:00-17:00 שני
 מקורס ביוסטטיסטיקה

 ללא דרישות קדם חובה  גב' מיכל זילברברג 2 מבוא לגיהות סביבתית ותעסוקתית 01591103 17:00-18:30

 ללא דרישות קדם חובה  ד"ר דבורה אלפרוביץ 2 ארגונומיה  01591106 18:30-20:00

קורס שנתי, ללא   חובה  דר מיכל טליתמן 2 ביוסטטיסטיקה  01591101 08:00-10:00 שלישי
 דרישות קדם

 ללא דרישות קדם בחירה  פרופ' שמואל מלמד 2 לחצים בעבודה ודרכי ההתמודדות עמם  01591107 10:00-12:00

מבוא לאפידמיולוגיה תעסוקתית  01591102 12:00-14:00
 סביבתית

 ללא דרישות קדם חובה  ד"ר ערן קופל 2

מבוא לבריאות תעסוקתית, חשיפה  01591140 14:00-16:00
 חלק א' -טוקסיקולוגיה וחקיקה 

 ללא דרישות קדם חובה  ד"ר שלמה משה 2

 ללא דרישות קדם בחירה ד"ר עידו מורג 2 ארגונומיה קוגנטיבית 01591006 16:00-18:00

 

 

 

 

 

 



 

 מסלול גהות  –' בשנה 

 סמסטר ב'

מספר  שעה יום
  קורס

בריאות  מרצה נק"ז קורס
 בתעסוקה
 גהותנים

דרישות קדם 
 והערות

חלק  -הכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים וביולוגיים  01591162 16:00-18:00 שני
 א'

מבוא לגהות  חובה  ד"ר אשר פרדו 2
 סביבתית ותעסוקתית

 ללא דרישות קדם בחירה ד"ר עתליה תובל 2 מיקרו-התנהגות ארגונית 01591129 16:00-18:00

חלק  -הכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים וביולוגיים  01591143 18:00-19:30
 ב'

מבוא לגהות  חובה  ד"ר אשר פרדו 2
 סביבתית ותעסוקתית

 ללא דרישות קדם בחירה ד"ר עתליה תובל 2 מאקרו-התנהגות ארגונית 01591130 18:00-19:30

ד"ר יעל סהר   2 חלק א' -מבוא לבריאות סביבתית  01591144 08:00-10:00 שלישי
 קוסטיס

 ללא דרישות קדם בחירה 

ביוסטטיסטיקה,  חובה  פרופ' שמואל מלמד 2 שיטות מחקר 01591109 10:00-12:00
 סמסטר א'

ביוסטטיסטיקה,  חובה  דר מיכל טליתמן SPSS   2ביוסטטיסטיקה ו 01591101 12:00-14:00
 סמסטר א'

תעסוקתית, חשיפה טוקסיקולוגיה מבוא לבריאות  01591140 14:00-16:00
 חלק ב' -וחקיקה 

 ללא דרישות קדם חובה  ד"ר אורן זק 2

תרגיל חובה, כחלק  חובה גב' לי גפטר - תרגיל ביוסטטיסטיקה 01591101 16:00-17:00
מקורס 

 ביוסטטיסטיקה

 קדםללא דרישות  חובה  ד"ר שלמה אלמוג 2 טוקסיקולוגיה תעסוקתית 01591105 17:00-18:30

 

 

 



 סמסטר אשנה ב, 

 
בריאות  מרצה נק"ז קורס מספר קורס שעה יום

 בתעסוקה
 רופאים

בריאות 
 בתעסוקה
 גהותנים

בריאות 
 בתעסוקה

 כללי

 דרישות קדם והערות

הערכה איכותנית וכמותית של  01591128 16:00-18:00 שני
 גורמי סיכון בעבודה

סביבתית מבוא לגהות  בחירה חובה בחירה ד"ר אשר פרדו 2
 ותעסוקתית

20:00-18:00 הכרה ובקרה של גורמי סיכון  01591139 
 פיזיקליים 

מבוא לגהות סביבתית  חובה חובה חובה ד"ר אשר פרדו 2
 ותעסוקתית

פרופ' שמואל  2 סמינר -שיטות מחקר 01591146 08:00-10:00 שלישי
 מלמד

 קורס שנתי בחירה בחירה חובה

לבריאות סביבתית חלק  מבוא 01591145 10:00-12:00
 ב'

 ללא דרישות קדם חובה בחירה חובה פרופ' חווה פרץ 2

סוגיות קליניות בבריאות    01591012 12:00-14:00
חלק  -סביבתית ותעסוקתית

 א'

ד"ר שלמה  2
ד"ר אורן  משה+

 זק

חובה 
 ללומדים
 ללא תיזה

חובה 
 ללומדים
 ללא תיזה

חובה 
 ללומדים
 ללא תיזה

 ללא דרישות קדם

מיומנויות תקשורת ויעוץ  01591147 12:00-14:00
 בבריאות בתעסוקה

 ללא דרישות קדם חובה חובה בחירה ד"ר עתליה תובל 2

ניהול תהליכי שינוי אישי  01591148 14:00-16:00
 ומערכתי

 ללא דרישות קדם חובה בחירה בחירה ד"ר עתליה תובל 2

 

 

 

 



 שנה ב, סמסטר ב

 

בריאות  מרצה נק"ז  קורס   שעה יום
 בתעסוקה
 רופאים

בריאות 
 בתעסוקה
 גהותנים

בריאות 
 בתעסוקה

 כללי

 דרישות קדם

 ללא דרישות קדם חובה בחירה בחירה ד"ר עתליה תובל 2 מיקרו-התנהגות ארגונית  01591129 16:00-18:00 שני

 ללא דרישות קדם חובה בחירה בחירה ד"ר עתליה תובל 2 מקרו-התנהגות ארגונית  01591130 18:00-19:30

     חובה   ד"ר אשר פרדו 6 סיור ומעבדה 01591126 8:00-14:00 שלישי

 ללא דרישות קדם הבחיר   חובה ד"ר יהודית שחם 2 סרטן תעסוקתי וסביבתי 01591127 8:00-10:00

בסיס אימונולוגי של מחלות   01591211 10:00-12:00
 סביבתיות ותעסוקתיות

 ללא דרישות קדם     חובה פרופ' ליזי פיירמן 2

סוגיות קליניות בבריאות  01591012 12:00-14:00
חלק  -ותעסוקתיתסביבתית 

 ב'

ד"ר שלמה משה  2
 +ד"ר אורן זק

סוגיות קליניות בבריאות        חובה
 חלק א' -סביבתית ותעסוקתית

אפידמיולוגיה לרופאים  015911850 14:00-16:00
 תעסוקתיים

ד"ר מיכל  2
 ברומברג

הקורס מיועד לרופאים      חובה
 תעסוקתיים בלבד 

שעברו את הקורס מבוא 
לאפידמיולוגיה תעסוקתית 

 וסביבתית


