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 ז"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 – בריאות סביבתית ותעסוקתיתקורסי חובה ובחירה של 

 סגול -קורסי חובה ובחירה של תזונה 
 

 סמסטר א'
 

 יום ד:
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות
הדרכה לעבודות גמר     10 – 8

מיה נגב ד"ר –)פרוייקט( 
  286.4002.א.1

 חובת שנה ב' 
 בניין ראשי 708חדר 

 
ליטל פ' פרו –לתיזה  הדרכה

   286.4001א.1.  קינן בוקר
 בניין ראשי 706חדר 

-סקירת ספרות שיטתית ומטה
 ד"ר גלית ויינשטיין.  – אנליזה

)עבור שנה ב'  1.א.286.4128
 בלבד ודוקטורנטים בלבד(

 בניין ראשי 707 חדר
 

10 – 12   
 

 טיפול מבוסס משפחה
 ד"ר רוני – בהפרעות אכילה

  01.א.286.4837אלרן ברק 
 בניין חינוך 463דר ח
 

 –ראיון מוטיבציוני בתזונה 
 רונית אנדוולט ד"ר

 1.א.286.4804
פתוח לכל המגמות בבית 

 הספר
 בניין ראשי 726חדר 

 
אפידמיולוגיה של ההזדקנות 

 ד"ר גלית ויינשטיין  –
 01.א.286.4526

 בניין ראשי 515חדר 
 

תכנון אסטרטגי לשינוי 
התנהגות בריאותית: שיווק 

 (PDסטייה חיובית )חברתי ו
 -ד"ר ענת גסר אדלסבורג –
 . 286.4385..א1

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

  בניין ראשי 703 חדר
 אפידמיולוגיה למתקדמים   14 – 12

  פרופ' ליטל קינן בוקר
חובת מגמה  – 286.4570.א.1

 שנה ב'
 בניין ראשי 718 חדר

 

ד"ר  –אפידמיולוגיה תזונתית 
 שגיא  שירה זלבר

 1.א.286.4812
 בניין ראשי 625חדר 

 מורחב אפידמיולוגיה תזונתית
 ד"ר שירה זלבר שגיא  –
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 שש"ס 4 – 01.א.286.4822 
 )קורס חובה מתשע"ח(

 בניין ראשי 625חדר 
 

ד"ר רונית  -אורחות חיים
 286.4350.א.1 אנדוולט

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

  בניין ראשי 703חדר 
 

ד"ר ענת -וסיכונים  תקשורת
 . 286.4357.א.1גסר אדלסבורג 

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 בניין ראשי 626חדר 
 
 
  

הדרכה לעבודות גמר    16 – 14
ד"ר רוני אלרן –)פרוייקט( 

  286.4002.א.5ברק 
 חובת שנה ב'

 
ד"ר שירה  –לתיזה  הדרכה

 זלבר שגיא
   286.4001.א.2

 חובת שנה ב'
 חדר  

 
ד"ר  –כתיבה מדעית לתזונה )

שירה זלבר שגיא 
 (3.א.)286.4004

 )קורס חובה מתשע"ח((

ד"ר רונית  -אורחות חיים
 286.4350.א.1 אנדוולט

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

  בניין ראשי 703חדר 
 

פרופ' ליטל  –תזונה וסרטן 
 01.א.286.4547 קינן בוקר

 בניין ראשי 620חדר 
   
 
  

הפעלה והערכה של תוכניות    18 – 16
 קידום בריאות 

 פרופ' אורנה בראון אפל
  286.4310א.1.

 חובת מגמה שנה ב'
 בניין חינוך 405 חדר

 
הפעלה והערכה של תוכניות 

 קידום בריאות 
  286.4310א.2. גב' לילך מלוויל

 חובת מגמה שנה ב'
  בניין ראשי 720 חדר

 
 –טיפול קוגניטיבי התנהגותי 

 יפי העצניד"ר צ
 1.א.286.4805

 חובת מגמה שנה ב'
 בניין ראשי 619חדר 

 

 –טיפול קוגניטיבי התנהגותי    20 - 18
 ד"ר ציפי העצני

 1.א.286.4805
 חובת מגמה שנה ב'

 בניין ראשי 619חדר 

ניתוח ארועים בבריאות 
הסביבה בזיקה לבריאות 

-ד"ר מיכל כהן –הציבור
 286.4925.א.1דר

 אשיבניין ר 621 חדר 
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 יום ה'

 
 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

ד"ר ניצה ברקן  –ביוסטטיסטיקה  10 – 8
 6286.410..א1

 כיתה רגילה( חובה ביה"ס שנה א' )
  בניין ראשי 712חדר 

 
  

מבוא למדיניות ציבורית 
מיה ד"ר  – א' – בבריאות

 1.א.286.4402 נגב
חובת מגמה למינהל 

 מערכות בריאות
 בניין ראשי 707חדר 

 
 –אתיקה ומשפט בבריאות 

 רזד"ר מאיה פלד 
 .286.4438..א1 

ניהול  –חובת מגמה 
 מערכות בריאות

 בניין רבין 7038חדר  

ד"ר  –בריאות אם וילד מבוא ל
 1א..286.4270 ליזה רובין

 בניין ראשי 607  חדר
 

ד"ר  –שיטות מחקר איכותני 
 ענת גסר אלסבורג

 1.א.286.4116
 בניין ראשי 701 חדר 

 
  

גב' רוחמה אלעד  –ביוסטטיסטיקה  12 – 10
 ירום

 6286.410.א.1
 – חובה בית הספר שנה א'

 721 ,2007, 571 מחשביםחדרי 
 ראשי 571 – גב' רוחמה אלעד ירום

 בניין ראשי 721– ד"ר רוני אלרן ברק
 מדרגה 2007 – ד"ר גלית ויינשטיין

 

 – רפואה-יזמות עסקית בביו 
מאיר פוגטש.  ופ' רפ
 6.442028.א.1

 בניין ראשי 607חדר  
 

ד"ר  –מדיניות עסקית ושיווק 
 יצחק זיידיס

 1.א.286.4435
 בניין ראשי 621 חדר

ד"ר  –מדיניות עסקית ושיווק 
 יצחק זיידיס

 1.א.4635.286
 בניין ראשי 621 חדר

פרופ' אורנה בראון  –בריאות ציבור  14 – 12
 286.4100.א.1אפל 

 –יהול  )לא כולל נ חובת בי"ס שנה א'
 להם קורס בחירה מומלץ(

 בניין ראשי 712חדר  
 

 לפרוייקט גמרהדרכה 
ד"ר   - איכותני – ולתיזה

 – רגוענת גסר אדלסב
  01.א.286.4008

 חובת שנה ב' 
 בניין ראשי 702חדר 

חברתית -פסיכולוגיה ארגונית
פרופ'  –במערכות בריאות 

 286.4425.א.1 שלמה הראלי
  בניין ראשי 620חדר 

 
גיות ודילמות בניהול ארגוני סו

ד"ר יצחק זיידיס  –בריאות 
 01.א.286.4430

 בניין ראשי 719 חדר
 

סמינר סוגיות בניהול בתי 
 פרופ' שמעון רייסנר –חולים 

286.4411 
 בניין ראשי 703חדר 

 שירן בורד ד"ר –כתיבה מדעית  16 – 14
 (1) א 286.4004

 מינהל/ניהול
  בניין מדרגה 1007 חדר

 
ריות ומודלים המתארים התנהגות אוית

  ד"ר שרון שניטמן – בריאותית
 286.4340.א.1

 קידוםחובת מגמה 
  בניין ראשי 704 חדר

 
 פרופ' יעל לצר –הפרעות אכילה 

 –הדרכה לפרוייקט גמר 
 יעקבד"ר  – איכותבקרת 

  286.4002.א.4רוזנפלד  
 חובה שנה ב'

 בניין ראשי 621 חדר
  

 -ר הדרכה לפרוייקט גמ
ד"ר מיה נגב – מדיניות

 286.4002.א.2
  חובה שנה ב'

  בניין ראשי 707 חדר
ד"ר גלית  –לתיזה  הדרכה
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 1.א.286.4806
 חובת מגמה תזונה שנה א'

 בניין ראשי 615חדר 
 

 רשפוןפרופ' שמואל  -חיסונים 
 חובה מגמה שנה א'  286.4250.א.1

  מגמה קהילה שנה א'.חובת 
 בניין ראשי 618 חדר

 
 יונהד"ר –מבוא לבריאות הסביבה 

 1..ב286.4110 – אמסטר
 תעסוקתית סביבתית חובת מגמה 

 בניין ראשי 620  חדר
 

   286.4001א.3. ויינשטיין
 בניין ראשי 602חדר 

 
 
 
 
 
 
 
 

ד"ר ארז  -מערכת הבריאות בישראל  18 – 16
 286.4440.א.1און 

 חובת מגמה מינהל/ניהול
 בניין ראשי 712חדר  

 
 שירן בורד ד"ר –עית כתיבה מד
 (2)א 286.4004

 /תזונהלא כולל מינהל/ניהול
 )תזונה ילמדו זה בשנה ב'(

 בניין מדרגה 1007חדר 
   

 פרופ' יעל לצר –הפרעות אכילה 
 1.א.286.4806

 חובת מגמה תזונה שנה א'
 בניין ראשי 615חדר 

 

 –בריאות מורחבכלכלת  
 ברמלי ד"ר שולי
 01.א.286.4412

נהל/ניהול מגמת מיחובת 
 שנה ב'

 בניין ראשי 612 חדר 
 
 
 

  

ד"ר ליאורה אור  - אפידמיולוגיהמבוא ל 20 - 18
 286.4120.א.1

 חובה ביה"ס שנה א'
 בניין ראשי 712 חדר

  

ד"ר  –מורחבכלכלת בריאות 
 01.א.286.4412ברמלי   שולי

מגמת מינהל/ניהול חובת 
 שנה ב'
 בניין ראשי 612חדר  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סמסטר ב':
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 יום ד'

 
 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

מבוא לסוציולוגיה )קורס חובה  10 – 8
לסטודנטים שהתקבלו עם חובת 

השלמות בסוציולוגיה( 
 ד"ר שרון שניטמן 01..ב286.4632

 חדר 
 
 

הפעלה והערכה של תוכניות 
פרופ' אורנה  –קידום בריאות 

  86.43112ב.1בראון אפל 
 חובת מגמה שנה ב'

 ר חד
הפעלה והערכה של תוכניות 

דיאן לוין  ופ'רפ –קידום בריאות 
  86.43112ב.2זמיר  

 חובת מגמה שנה ב'
 חדר 

 

 
 

יונה ד"ר  – מבוא לטוקסיקולוגיה  12 – 10
 אמסטר

 1.ב.129286.4
 תעסוקה סביבתית החובת מגמ

 
 
 

 –טיפול קליני תזונתי למתקדמים 
 –ד"ר שירה זלבר שגיא 

 01.א.286.4826
 רחד
 

דילמות  –מדיניות תזונתית 
ד"ר רונית אנדוולט  –עכשויות 
 01.ב.286.4375

 חדר 
 
 

 –קידום בריאות בני נוער 
 . 286.4341..ב1דיאן לוין  ופ'רפ 

 חדר 
 
 

חינוך -שימוש באמצעי בידור
-לצורך העברת מסרים בריאותיים

ד"ר ענת גסר אדלסבורג 
 חדר. 286.4376.ב.1

 המגמות פתוח לרישום כקורס בחירה לכל
 חדר 

12 – 14  
 
 

ד"ר  –מדיניות בריאות וסביבה 
 01.ב.286.4905מיה נגב 

 חובת מגמה סביבתית תעסוקתית
 חדר 

 

חינוך -שימוש באמצעי בידור
-לצורך העברת מסרים בריאותיים

ד"ר ענת גסר אדלסבורג 
 . 286.4376.ב.1

פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 
 ותהמגמ
 חדר

 
ד"ר רוני אלרן  –פסיכופתולוגיה 

 01. ב.286.4814ברק 
 
 

ד"ר  -ניהול מקצועות בריאות 
 286.4421.ב.1 רונית אנדוולט

פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 
 המגמות

 חדר 
  

ד"ר -אפי של מחלות לב וכלי דם
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 1.ב.286.4555שירה זלבר שגיא   
 חדר 

 –שיטות מחקר מתקדמות לתיזה    16 – 14
 ד"ר גלית ויינשטיין

 01ב286.4952
 

השפעת מאפיינים חברתיים על 
פרופ' אורנה בראון  –בריאות 

 01.ב.286.4320אפל 
 חדר 

 
ד"ר -אפי של מחלות לב וכלי דם

 1.ב.286.4555שירה זלבר שגיא   
 חדר 

 
 

אתגרים ניהוליים וחברתיים 
ד"ר רונית  – בתחלואה כרונית

 01.ב.286.4380אנדוולט 
 חדר 

 
 יכולוגיה התפתחותיתפס

 רוני אלרן ברקד"ר 
 1. ב.4838.286

16 – 18  
 
 

יישומי טיפול קוגניטיבי התנהגותי 
 חלק ב'  286.4808ד"ר ציפי העצני 

 שנה ב' –חובת מגמה 
 חדר

 –במקומות עבודה  קידום בריאות
 01.ב.286.4342אמסטר יונה ד"ר 

 )מתאים לכל המגמות(
פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 

 שש"ס 4 – מגמותה
 חדר 

 
 –במקומות עבודה  קידום בריאות

 01.ב.286.4343אמסטר  יונה ד"ר
 )מתאים לכל המגמות(

 פתוח לרישום כקורס בחירה לכל
 שש"ס 2 –המגמות 

 חדר 
 
  

יישומי טיפול קוגניטיבי התנהגותי   20 - 18
 חלק ב'  286.4808ד"ר ציפי העצני 

 שנה ב' –חובת מגמה 
 חדר 

 

בחרים ויישומים בבריאות פרקים נ
-ד"ר מיכל כהן -הציבור בישראל 

  286.4520.ב.1דר 
 חדר 

 
 

 יום ה'
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות
 ב'ביוסטטיסטיקה  10 – 8

 – 286.4500.ב.1  ד"ר ניצה ברקן
חובה למסלול תיזה בכל המגמות 

 לאפידמיולוגיה בשני המסלולים
 . מגמה שנה א'

 : כתה רגילה
 
 

רו"ח גיל חיימוביץ  –חשבונאות
 286.4445..ב1

 
 
 
 

 יעקבד"ר  – בריאות נשים בישראל
 01ב286.4525רוזנפלד 

 חדר 
 

 אם בבריאות עכשויות דילמות
 ד"ר ליזה רובין – בישראל וילד

 01.ב.286.4271
 חדר 

 
 מדיניות בריאות הציבור 
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 )ללא תיזה( ניהולחובת מגמה 
 חדר 

 
 מדיניות בריאות הציבור *

 –פרופ' שמואל רשפון 
 286.4260.ב.1

 שנה א'  חובת מגמה קהילה'
 חדר 

 
*סטודנטים במסלול תיזה יקחו 

 את הקורס בשנה ב'

 –פרופ' שמואל רשפון 
 286.4260.ב.1

 חדר 
קניין רוחני  –מאיר פוגטש  פרופ'

 01.ב.286.4450
 חדר 

 
 תקשורת סיכונים במערכת

ד"ר ענת גסר  – הבריאות בישראל
 1.א.286.4457אדלסבורג 

 חדר  
גב' רוחמה   ב'ביוסטטיסטיקה  12 – 10

 אלעד ירום וד"ר גלית ויינשטיין 
  286.4500.ב.1

חובה למסלול תיזה בכל המגמות 
 לאפידמיולוגיה בשני המסלולים

 . מגמה שנה א'
בניין  – 572, 570: מחשביםחדר 
 ראשי

 
אפידמיולוגיה של מחלות 

 מיכה ברחנא ופ'רפ – ממאירות
 . 550286.4.ב.1

 תעסוקתיתסביבתית חובת מגמה 
 חדר

 
 רו"ח –תקצוב, תמחור ומימון 

 .286.4446.ב.1 גיל חיימוביץ 
 )ללא תיזה( חובת מגמה ניהול

  חדר
 
 מדיניות בריאות הציבור *

 –פרופ' שמואל רשפון 
 286.4260.ב.1

 חובת מגמה קהילה שנה א' 
 חדר 

 
*סטודנטים במסלול תיזה יקחו 

 את הקורס בשנה ב'

 מבוא למדיניות ציבורית בבריאות
 מיה נגבד"ר  –ב'  –

 1.ב.286.4403
הל מערכות מינ –חובת מגמה 

 בריאות
 חדר 

 

 – 1.ב.286.4839 סוגיות בדימוי גוף
 רוני אלרן ברקד"ר 

 
 מדיניות בריאות הציבור 

 –פרופ' שמואל רשפון 
 286.4260.ב.1

 חדר 
 
 

ד"ר ענת גסר  –בריאות תקשורת 
 01.ב.4358286.אדלסבורג 

, )מינהל, קידום, קהילה
 (, תזונהתעסוקתית

 חדר 
 

 מאירפרופ'  -הכלכלה הפוליטית
 . 286.4480.א.1 פוגטש  

 חדר 
 

פרופ' ליטל קינן  –שיטות מחקר  14 – 12
  1.ב.286.4115בוקר 

 חובת בית ספר שנה א'
 מערכות בריאותמינהל וניהול 

 חדר  
 

 פיענוח נתונים אפידמיולוגיים
 .ב286.4125

 – חובת ביה"ס שנה א'
סביבתית / קהילה/קידום

 אפידמיולוגיה/תיתתעסוק
 (1ד"ר גלית ויינשטיין )

 חדר
 
 (2)מיכה ברחנא  ופ'רפ

 חדר
 

 פרופ' שי–ארגונים וניהולם 
חובה מנהל ניהול מסלול  צפריר
 יזהללא ת

 286.4455.ב.1
 )יתכן שינוי(

 חדר 
 

  ד"ר מיה נגב –לתיזה הדרכה 
   286.4001.ב.4

 חובת שנה ב'
 חדר 

 
  

 

ד"ר שרון  – סוציולוגיה של מחלות
 01.ב.4322.286שניטמן 

פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 
 המגמות

 חדר 
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פיענוח נתונים אפידמיולוגיים 
 01.ב.286.4225בתזונה 

 ד"ר שירה זלבר שגיא 
 חדר

גלית ד"ר  –שיטות מחקר  16 – 14
 2.ב.286.4115 ויינשטיין

סביבתית תזונה//קהילה/דוםקי
 אפידמיולוגיה/תיתתעסוק

 
 פיענוח נתונים אפידמיולוגיים

 .ב286.4125
מינהל  – חובת ביה"ס שנה א'

 מערכות בריאותוניהול 
 
 

 (3)ד"ר רונית אלמוג 
 חדר 

  
 (4) יוני דובנובד"ר 
 חדר

  
 (5) ליאורה אורד"ר 
 חדר 

שי  פרופ'  – -ארגונים וניהולם
 4455.286.ב.1  צפריר

 )יתכן שינוי(
 חדר 

 
 

ד"ר  – סוגיות בממשל ובריאות
 01.ב.286.4365 מיה נגב

 
 
  

 יסודות הכלכלה  18 – 16
 – .286.4400..ב1ד"ר ניסים בן דוד 

 מינהל/ניהולחובת מגמה 
 חדר 

 
ד"ר  -חקיקה בבריאות הציבור

  .286.4266.ב.1 מאיה פלד רז
חובת מגמה קהילה 

 ואפידמיולוגיה
 חדר

 
גב' לילך  -ת קידום בריאותיסודו

 . 286.4301.ב.1מלוויל  
 . קידוםחובת מגמה 

 חדר 
 

ד"ר  – אפידמיולוגיה סביבתית
 1.ב.286.4963יהונתן דובנוב 

 סביבתית תעסוקתיתחובת מגמה 
 חדר 

 
 –מודלים ותיאוריות של שינוי 

 01.ב.286.4820ד"ר משה משעלי 

ד"ר  -גילוי מוקדם של מחלות  
 . 286.4535.ב.1רונית אלמוג  

 חדר 
 

 קבלת החלטות בתנאי אי וודאות
 1.ב.286.4433ד"ר שולי ברמלי  –

 חדר 
 
  

 

 יסודות הכלכלה 20 - 18
 – 286.4400..ב1ד"ר ניסים בן דוד 

 מינהל/ניהולחובת מגמה 
 חדר 

 
ם של בריאות יעקרונות מערכתי
פרופ' רפי   –העובד והסביבה 

  286.4965..א1 כראל
 יבתית תעסוקתיתסבחובת מגמה 

 חדר 

 
 

 – בטיפול תזונתי מניעת נפילה
relapse prevention–  ד"ר משה

  01.ב.286.4825משעלי 
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יתקיים בימי שני אחת לשבועיים מיד לאחר פורום  – 01.ב7286.400פרופ' אורנה בראון אפל  – קורס מתודולוגי
 דוקטורנטים

 
 קורסי בחירה בלבד :סמסטר קיץ

 נפתח - קורס בחירה של תזונה בריאות והתנהגות בלבד – גב' נטע לוטרמן –עבודה קבוצתית   - 286.4823
 נפתח - פתוח לרישום כקורס בחירה לכל המגמות -ד"ר שרון שניטמן  –סמים וחברה   - 286.4371
 נפתח - גד"ר שולי ברמלי גרימבר – סדנה בקבלת החלטות  - 286.4439
  נפתח - פרופ' יעל לצר   - פחה וטיפול משפחתייאוריות של משת –286.4807

 ד"ר שרון נחמני  – CBT ממוקד בהפרעות אכילהטיפול  286.4815 - 
 

 טרם נפתח – ד"ר ירון דנקמפ – אינפורמטיקה רפואית – 286.4437


