
  
 University of Haifa             حيفامعة اج              אוניברסיטת חיפה

 Faculty of Social Welfare & Health Sciencesوالصحة الرفاه لعلوم الكليةבריאותהרווחה וה מדעיהפקולטה ל

 Mount Carmel, Haifa 31905, Israel 50913 حيفا                            50913יפה הכרמל, ח הר
 School Of Public Health               العامة  للصحة  مدرسة     הספר לבריאות הציבור-בית

 

    
Phone: 972-4-828-8675 :         'טל         E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il         :'דואר אלקט               Fax: 972-4-828-8637 פקס 

Page 1 of 9                                                        4211010: עודכן בתאריך/   

 ה"עתש –מערכת לימודים 
 שחור –קורסי חובה של ביה"ס  –מקרא 

 אדום – קורסי חובה קידום בריאות 
 ורוד – קורסי חובה של מינהל מערכות בריאות 
 תכלת -קורסי חובה של ניהול מערכות בריאות  

 ירוק –קורסי חובה של אפידמיולוגיה 
 כחול –קורסי חובה של בריאות קהילה 

 כתום –ב' קורסי חובה לשנה 
 חום – קורסי חובה ובחירה של בריאות העובד

 סגול -קורסי חובה ובחירה של תזונה 
 

 סמסטר א'
 

 יום ד:
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות
פרופ' יעל  –הפרעות אכילה  01 – 8

 לצר
 40א6824.8124

 שנה א' חובת מגמה תזונה
 

 ות בריאות הציבור ימדינ
 – פרופ' שמואל רשפון

 416824.62א04
 'קהילהחובת מגמה 

  6.0חדר 

הדרכה לעבודות גמר  
ד"ר גלית –)פרוייקט( 
  46824.116א04 ויינשטיין

 חובת שנה ב' 
 חדר 

 
פרופ' אורנה  –לתיזה  הדרכה

   6824.110א404  בראון אפל
 

ד"ר  -ניהול מקצועות בריאות 
 60..46824א04 רונית אנדוולט

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 חדר 
 
 
 
 

פרופ' יעל  –הפרעות אכילה  06 – 01
 לצר

 40א6824.8124
 חובת מגמה תזונה שנה א'

 
מבוא לסוציולוגיה )קורס 

חובה לסטודנטים שהתקבלו 
עם חובת השלמות 

 410א6824.2364 בסוציולוגיה(
 ד"ר שרון שניטמן

 חדר 
 

 מדיניות בריאות הציבור 
 –פרופ' שמואל רשפון 

 46824.621א04
 'קהילהחובת מגמה 

  חדר

 
 

ד"ר רונית  -אורחות חיים
 46824.381א04 אנדוולט

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 חדר
 
 

 – 40א6824.8.24תזונה  וסרטן 
 ד"ר ליטל קינן בוקר

 חדר 
 

ד"ר ענת - וסיכונים תקשורת   .0 – 06
 4 46824.382א04גסר אדלסבורג 

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 חדר 
 

ד"ר  –אפידמיולוגיה תזונתית 
 שירה זלבר שגיא 

 40א6824.8064
 חדר 

 
ד"ר רונית  -אורחות חיים

 46824.381א04אנדוולט 
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פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 חדר
גב' שירן  –כתיבה מדעית  02 – .0

 בורד
 (6)א .6824.11

 לא כולל מינהל/ניהול
 חדר

 

 אפידמיולוגיה למתקדמים 
 446824.821א0ר  ד"ר טלי בוק

 חובת מגמה שנה ב' –
 חדר 

 
 
 

שיווק חברתי לקידום בריאות 
 -ד"ר ענת גסר אדלסבורג –
 4 446824.388א0

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 חדר 
 

ד"ר שרון  –סמים וחברה 
 410א6824.3204שניטמן 

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 חדר 
ד"ר ליטל  –לתיזה  הדרכה  08 – 02

   6824.110א434  קינן בוקר
 

הפעלה והערכה של תוכניות 
 קידום בריאות 

 פרופ' אורנה בראון אפל
  6824.301א404

 חובת מגמה שנה ב'
  חדר 

 
הפעלה והערכה של תוכניות 

 קידום בריאות 
  6824.301א464 גב' לילך מלוויל

 חובת מגמה שנה ב'
  חדר 

יאוריות של משפחה וטיפול ת
פרופ' יעל לצר  - משפחתי
6824.812    

 לשנים א' וב'בחירת מגמה 
 
 

יאוריות של משפחה וטיפול ת   61 - 08
פרופ' יעל לצר  - משפחתי
6824.812    

 לשנים א' וב'בחירת מגמה 
 

ניתוח ארועים בבריאות 
הסביבה בזיקה לבריאות 

-ד"ר מיכל כהן –הציבור
 46824.668א04דר

 חדר 
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 יום ה'
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות
פרופ' אורנה  –בריאות ציבור  01 – 8

, פרופ' כראל, ד"ר בראון אפל
 416824.01א404 זיידיס

)לא כולל  חובת בי"ס שנה א'
להם קורס בחירה  – ניהול 

 מומלץ(
  חדר

 
 רו"ח –תקצוב, תמחור ומימון 

 24...46824ב04 גיל חיימוביץ 
  חובת מגמה ניהול)ללא תיזה(

בוא למדיניות ציבורית מ
ד"ר ערן  –ב'  – בבריאות

 40א134..6824 זיידיס
 חדר 

 
 
 

 –בריאות אם וילד מבוא ל
 0א6824.62144 ד"ר ליזה רובין

  חדר
 

ד"ר  –שיטות מחקר איכותני 
 ענת גסר אלסבורג

 40א6824.0024
 חדר 

 
 
  

ד"ר ניצה  –ביוסטטיסטיקה  06 – 01
 4426824.01א0ברקן 

כיתה ה א' )חובה ביה"ס שנ
 רגילה( 

 חדר 
 

 
 

 תקשורת סיכונים במערכת
ד"ר ענת  – הבריאות בישראל

 40ב824..6824גסר אדלסבורג 
 חדר 

 
חברתית -פסיכולוגיה ארגונית

ד"ר  –במערכות בריאות 
 68..46824א04 שלמה הראלי

 חדר 
 ד"ר ניצה –ביוסטטיסטיקה  .0 – 06

 ברקן
 426824.01א04

 – חובה בית הספר שנה א'
 822, 820, 821 חדרי מחשבים

 

ד"ר שירה  –לתיזה  הדרכה
 זלבר שגיא

   46824.110א64
 חובת שנה ב'

 חדר 
 

הדרכה לעבודות גמר 
 – 6824.116א844  )פרוייקט( 

 ד"ר ענת גסר אדלסברג
 חובת שנה ב' 

 חדר 

 - רפואה-יזמות עסקית בביו
ד"ר מאיר פוגטש4 

 61..46824א04
 חדר 

 
ל סוגיות ודילמות בניהו

ד"ר יצחק  –ארגוני בריאות 
 410א314..6824זיידיס 

 
 

-טיפול נרטיבי והיבטים רב 02 – .0
 ד"ר לוטם גלעדי – תרבותיים

 שנה א' –חובה מגמה 
  40א6824.8104

 חדר
 

גב' שירן  –כתיבה מדעית 
 בורד

 (0) א .6824.11
 מינהל/ניהול

 חדר 
 

ד"ר  -חקיקה בבריאות הציבור
  4226824.64א04 מאיה פלד רז

חובת מגמה קהילה 
 ואפידמיולוגיה

 חדר 
 
אוריות ומודלים המתארים ית

ד"ר  – התנהגות בריאותית
 46824.3.1א04  שרון שניטמן
 קידוםחובת מגמה 

 ד"ר שולי –כלכלת בריאות 
 01..46824א04 ברמלי
מגמת מינהל/ניהול חובת 
 שנה ב'

 חדר 

 
 
 
 
 
 

טיפול קליני תזונתי 
רה זלבר ד"ר שי –למתקדמים 

 410א6824.8624 –שגיא 
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 חדר 
 

ד"ר  - אפידמיולוגיהמבוא ל 08 – 02
 46824.061א04ליאורה אור 

 חובה ביה"ס שנה א'
 חדר 

 

טיפול קוגניטיבי התנהגותי  
 ד"ר ציפי העצני –
 40א86824.814

 חובת מגמה שנה ב'
 חדר 

 

ד"ר  –מדיניות עסקית ושיווק 
 יצחק זיידיס

 40א384..6824
 חדר 

 
 כלכליים בביטוחי היבטים
 ד"ר שולי ברמלי –בריאות

 40א364..6824
 חדר 

 -מערכת הבריאות בישראל   61 - 08
 1...46824א04ד"ר ארז און 

 חובת מגמה מינהל/ניהול
 חדר 

 
 
 
 

 –טיפול קוגניטיבי התנהגותי 
 ד"ר ציפי העצני

 46א6824.8184
 חובת מגמה שנה ב'

 חדר 
 

הדרכה לעבודות גמר 
ד"ר קובי  –)פרוייקט( 

  46824.116א4.  רוזנפלד
 חובה שנה ב'

 )מיועד למינהל וניהול(
  חדר

  
הדרכה לעבודות גמר 

גלית ד"ר –)פרוייקט( 
 46824.116א64 ויינשטיין

  חובה שנה ב'
 )מיועד למינהל וניהול(

 חדר  

 

 
 

 יום ו'
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות
8 – 01    
01 – 06    
06 – 0.    
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 סמסטר ב':

 
 יום ד'

 
 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

ד"ר לוטם גלעדי  –טיפולסוגיות ב 01 – 8
 10א6824.860

 תזונה שנה א'חובת מגמה 
 

 פרופ' שמואל רשפון  -חיסונים
 חובה מגמה שנה א'   46824.681ב04

 חובת מגמה קהילה שנה א'4
 חדר 

 

הפעלה והערכה של תוכניות 
ופ' אורנה פר –קידום בריאות 

  824.3006ב04בראון אפל 
 חובת מגמה שנה ב'

 חדר
 

הפעלה והערכה של תוכניות 
ד"ר דיאן לוין  –קידום בריאות 

 זמיר
  4824.3006ב64

 חובת מגמה שנה ב'
 חדר

 –אפידמיולוגיה של ההזדקנות 
 ד"ר גלית ויינשטיין 

 410ב6824.8624

 ד"ר גיל שרון –פסיכופתולוגיה  06 – 01
 0ב6824.80.44

 שנה א' –חובת מגמה תזונה 
 חדר

 
 פרופ' שמואל רשפון -חיסונים 

 חובה מגמה שנה א'  46824.681ב04
  חובת מגמה קהילה שנה א'4

  

ד"ר -אפי של מחלות לב וכלי דם 
 40ב6824.8884שירה זלבר שגיא   

 
 –קידום בריאות בני נוער 

 4 446824.3.0ב0דיאן לוין  ד"ר 
 חדר 

 
וחברתיים אתגרים ניהוליים 
ד"ר רונית  – בתחלואה כרונית

 6824.381אנדוולט 
 

חינוך -שימוש באמצעי בידור
-לצורך העברת מסרים בריאותיים

ד"ר ענת גסר אדלסבורג 
 חדר4 46824.322ב04

 המגמות פתוח לרישום כקורס בחירה לכל
 40א6824.86.4תאוריות של אישיות  .0 – 06

 רמה עמישבד"ר  –
 חובת מגמה תזונה

 חדר
 
 

ד"ר  –מדיניות בריאות וסביבה  
 410ב6824.6184 מיה נגב

 
חינוך -שימוש באמצעי בידור

-לצורך העברת מסרים בריאותיים
ד"ר ענת גסר אדלסבורג 

 4 46824.322ב04
פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 

 המגמות
 4חדר

 
ד"ר -אפי של מחלות לב וכלי דם

 40ב6824.8884שירה זלבר שגיא   
 

 ד"ר –יוני בתזונה ראיון מוטיבצ
 רונית אנדוולט

 40ב6824.81.4
 חדר
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אריק –מבוא לבריאות הסביבה  02 – .0
 40א6824.0014 – אמסטר

 חובת מגמה תעסוקתית ולקהילה
 חדר 

 

 שיטות ראיון
 ד"ר רמה עמישב

 40א4 6824.800
 חובת מגמה תזונה

 )לא ילמד השנה(

פרקים נבחרים ויישומים בבריאות 
-"ר מיכל כהןד -הציבור בישראל 

  46824.861ב04דר 
 4חדר

 
השפעת מאפיינים חברתיים על 

פרופ' אורנה בראון  –בריאות 
 410ב6824.3614אפל 

 
ד"ר  –ב'אפידמיולוגיה תזונתית 

 440ב22286.48שירה זלבר שגיא 
 חדר

 
דילמות  –מדיניות תזונתית 

ד"ר רונית אנדוולט  –עכשויות 
 410ב6824.3284

כתים של בריאות עקרונות מער 08 – 02
פרופ' רפי   –העובד והסביבה 

  46824.628ב04 כראל
 חובת מגמה תעסוקה

 
 
 

פרופ' אורנה  –כתיבת מאמרים  
 410ב6824.118בראון אפל 

 
 –במקומות עבודה  קידום בריאות
 410ב6824.3.64 אריק אמסטר

 )מתאים לכל המגמות(
פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 

 המגמות
 
 

-יטתית ומטהסקירת ספרות ש
 4 ד"ר גלית ויינשטיין – אנליזה

 )עבור שנה ב' בלבד( 40א6824.0684
 

 –מודלים ותיאוריות של שינוי 
 6824.861ד"ר משה משעלי 

שיטות  –אפידמיולוגיה סביבתית  61 - 08
GIS –  ד"ר יהונתן דובנוב

 40ב6824.6234
 

 – בטיפול תזונתי מניעת נפילה 
relapse prevention– ה ד"ר מש

 6824.868משעלי 
 
 

 
 

 יום ה'
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות
 ב'ביוסטטיסטיקה  01 – 8

חובה  – 46824.811ב04  ד"ר ניצה ברקן
למסלול תיזה בכל המגמות לאפידמיולוגיה 

 4 מגמה שנה א' בשני המסלולים
 : כתה רגילה

 
בלבד!  ביוסטטיסטיקה ב' למינהל וניהול

 6824.810ד"ר ניצה ברקן  – במסלול תיזה
 

רו"ח גיל חיימוביץ  –חשבונאות
 8...446824ב0

 ניהול)ללא תיזה(חובת מגמה 

גנטיקה רפואית בבריאות  
 פרופ' צבי בורוכוביץ  -הציבור

 4 46824.626ב04
 חדר 

 
אפידמיולוגיה של נשים ופריון 

ד"ר קובי רוזנפלד  –
 10ב6824.868

 
 אם בבריאות עכשויות דילמות

 זה רוביןד"ר לי – בישראל וילד
 410ב6824.6204
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 ד"ר מאיר -הכלכלה הפוליטית

 4 81..46824ב04 פוגטש  
  חדר 

 
 ד"ר שלמה –רפואת חרום 

 410ב30..6824ישראלית 
 

ד"ר ניצה ברקן  ב'ביוסטטיסטיקה  06 – 01
  46824.811ב04

חובה למסלול תיזה בכל המגמות 
מגמה שנה  לאפידמיולוגיה בשני המסלולים

 4 א'
 בניין ראשי – 826, 821: יםמחשבחדר 

 
ד"ר  - אפידמיולוגיה של מחלות ממאירות

 4 46824.881ב04 מיכה ברחנא
 חובת מגמה תעסוקתית

 חדר
 

 – אתיקה ומשפט בבריאות
  ד"ר מאיה פלד רז

 384..46824ב04
 חדר  

 
 
 

 –סוציולוגיה של הבריאות 
ד"ר שרון שניטמן 

 410ב6824.3604
פתוח לרישום כקורס בחירה 

 המגמות לכל
 

שוק  –מאיר פוגטש  פרופ'
  התרופות בעולם

 8..406824ב04
 חדר 

 
ד"ר ענת  –בריאות תקשורת 

 410ב6824.3884אדלסבורג גסר 
, )מינהל, קידום, קהילה

 (תעסוקתית
ד"ר גלית  –שיטות מחקר  .0 – 06

  40ב6824.0084?ויינשטיין
 חובת בית ספר שנה א'

 מערכות בריאותמינהל וניהול 
  

 4א6824.068 נוח נתונים אפידמיולוגייםפיע
 – חובת ביה"ס שנה א'

 אפידמיולוגיה/תעסוקהתזונה//קהילה/קידום
 
 

 (0) ד"ר ליאורה אור
 חדר 
 (6) יוני דובנוב ד"ר

 חדר 
 
 

טוקסיקולוגיה סביבתית 
פרופ' רפי  –ותעסוקתית 
 מיה נגבכראל וד"ר 

 40ב6824.2064
 חובת מגמת תעסוקה

 
ד"ר שי –ארגונים וניהולם 

חובה מנהל ניהול  צפריר
 מסלול ללא תיזה

 88..46824ב04
 חדר 

 

 –סוציולוגיה של הבריאות 
ד"ר שרון שניטמן 

 410ב6824.3604
פתוח לרישום כקורס בחירה 

 לכל המגמות
 
 

ניהול מאגרי מידע לצורך 
ד"ר מיכה  –רישום מחלות 

 4 46824.6.8ב04  ברחנא
  מחשביםכיתת 

 ד"ר ליטל קינן בוקר –שיטות מחקר  02 – .0
 46ב6824.0084

אפידמיולוגי/תעסוקהתזונה//קהילה/קידום
 ה
 
 
 

 4א6824.068 פיענוח נתונים אפידמיולוגיים
מינהל וניהול  – חובת ביה"ס שנה א'

 מערכות בריאות
 

 (3)ד"ר רונית אלמוג 
 חדר 
 (.) גלית ויינשטייןד"ר 
 חדר 

 (8ד"ר שירה זלבר שגיא )
 חדר

  "ר מיה נגבד –לתיזה הדרכה 
   46824.110א4.

 חובת שנה ב'
 

ד"ר שי  – -ארגונים וניהולם
 , 88..46824ב04  צפריר

 חדר
 
 

 
 - הערכת טכנולוגיות רפואיות

 פרופ' רפי כראל
6824..18 

 ניהול מערכות/קורס למינהל
 בריאות/תעסוקתית
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 יסודות הכלכלה  08 – 02
חובת  – 114..446824ב0ד"ר ניסים בן דוד 

 מינהל/ניהולמה מג
 

גב' לילך מלוויל   -יסודות קידום בריאות
 4 46824.310ב04

 4 קידוםחובת מגמה 
 חדר

 
 

יישומי טיפול קוגניטיבי 
התנהגותי ד"ר ציפי העצני 

 חלק ב'  6824.818
 שנה ב' –חובת מגמה 

 

CBT ממוקד בהפרעות אכילה 
ד"ר שרון נחמני  –

 410ב6824.8084
 

ם קריאה ביקורתית של מאמרי
פרופ' רפי כראל  –

 410ב6824.6224
 

ד"ר  -גילוי מוקדם של מחלות 
 4 46824.838ב04רונית אלמוג  

 
קבלת החלטות בתנאי אי 

ד"ר שולי ברמלי  – וודאות
 40ב334..6824

 יסודות הכלכלה 61 - 08
חובת  – 11..446824ב0ד"ר ניסים בן דוד 

 מינהל/ניהולמגמה 
 
 
 

 
 

 –כלכלת בריאות למתקדמים 
 00..6824שולי ברמלי ר ד"
 

אוכלוסיות מיוחדות: בריאות 
-הצבא והאוכלוסייה הערבית 

 ד"ר סלמאן זרקא 
 46824.8.14ב04

 חדר 
 

 
 
 

 יום ו'
 מערכות בריאות בעולם* 01 – 8

  –18..46824ב04 ד"ר יצחק זיידס  –
  חובה מגמה מינהל/ניהול

 חדר
 
 – א' – מבוא למדיניות ציבורית בבריאות*

 40ב286.44024זיידיס ד"ר ערן 
 חובת מגמה למינהל מערכות בריאות

   

 מערכות בריאות בעולם* 06 – 01
 18..46824ב04 ד"ר יצחק זיידס 

  חובה מגמה מינהל/ניהול
 חדר 

 
 – א' – מבוא למדיניות ציבורית בבריאות*

 40ב286.44024ד"ר ערן זיידיס 
 חובת מגמה למינהל מערכות בריאות

)  

06 - 0.    
 

 שעות עפ"י העקרון  .מבוא למדיניות ציבורית א' יילמדו אחת לשבועיים רכות בריאות בעולם, והקורסים מע
 הבא:

 אחת לשבועיים מערכות בריאות בעולם גם תלמידי מינהל וגם תלמידי ניהול
 (אחת לשבועיים )לא בשבועות של מערכות בריאות בעולם

 
 

 קורסי בחירה בלבד :סמסטר קיץ
  –עבודה קבוצתית   - 6824.863
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