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      ח"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 –לשנה ב' קורסי חובה 
 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' 
 ראשי - 701חדר 

 
ד"ר רוני  –פסיכופתולוגיה 

 01. ב.286.4814אלרן ברק 
 בניין ראשי 710חדר 

 – בריאות ציבורזיהום אור ו
  פרופ' אברהם חיים

 01.א.911286.4
 בניין ראשי 632חדר 

 
  

 כתיבה מדעית לתזונה  12 – 10
ד"ר שירה זלבר  – וקהילה
 (1.א.)286.4104שגיא 
ראשי )למעט שני  572חדר 

 467אז יהיה ב  תאריכים(
 חינוך(

 
 

-סקירת ספרות שיטתית ומטה
 . פרופ' מנפרד גרין – אנליזה

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

בניין ראשי  5051חדר 
 )מזכירות בית הספר(

 
תכנון אסטרטגי לשינוי 

התנהגות בריאותית: שיווק 
 (PDחברתי וסטייה חיובית )

 -ד"ר ענת גסר אדלסבורג –
 . 286.4385..א1

ח לרישום כקורס בחירה פתו
 לכל המגמות

 בניין ראשי 706 חדר
 אפידמיולוגיה למתקדמים   14 – 12

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

 שנה ב'
 בניין ראשי 605חדר 

 
ד"ר  – אפידמיולוגיה תזונתית

  שירה זלבר שגיא
  01.א.286.4812

 בניין חינוך 467 חדר 
 
 

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

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 בניין ראשי 620 חדר 
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הדרכה לעבודות גמר    16 – 14
ד"ר רוני אלרן –)פרוייקט( 

  286.4002.א.5ברק 
 חובת שנה ב'

 בניין מדרגה 2014חדר 
 

ד"ר שירה  –לתיזה  הדרכה
 זלבר שגיא

   286.4001.א.2
 חובת שנה ב'

 בניין ראשי 605 חדר 
 

פרופ' ליטל  –לתיזה  הדרכה
   286.4001א.1.  קינן בוקר

 בניין ראשי 709חדר 

 – סוציולוגיה של מחלות  
ד"ר שרון שניטמן 

 01.א.4322.286
פתוח לרישום כקורס בחירה 

 לכל המגמות
 בניין מדרגה 2013חדר 

 
 
  

תכנון והערכת תוכניות    18 – 16
 אותהתערבות בקידום ברי

 פרופ' אורנה בראון אפל
  286.4310א.1.

 חובת מגמה שנה ב'
 בניין ראשי 620 חדר

 
 –טיפול קוגניטיבי התנהגותי 

 ד"ר ציפי העצני
 1.א.286.4805

 חובת מגמה שנה ב'
 בניין ראשי 632חדר 

ד"ר שרון  –סמים וחברה 
 01א286.4371שניטמן 

קורס בחירה כללי לכל 
 המגמות

 בניין רבין 5001חדר 

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

 1.א.286.4805
 חובת מגמה שנה ב'

 בניין ראשי 632חדר 
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 יום ה'
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות
פרופ' אורנה בראון  –בריאות ציבור  10 – 8

 286.4100.א.1אפל 
תכניות  )לא כולל חובת בי"ס שנה א'

 ניהולו ריאות והתנהגותתזונה, ב
לניהול ללא תיזה  –  מערכות בריאות

 קורס בחירה( מומלץ לקחת
 בניין ראשי 716 חדר

 
גיל  רו"ח –תקצוב, תמחור ומימון 

 .286.4446.א.1 חיימוביץ 
 )ללא תיזה( חובת מגמה ניהול

 בניין ראשי 712 חדר
 

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

תזונה בריאות  –מגמה חובת 
 והתנהגות

 בניין ראשי 703חדר 

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

 1.א.286.4402 נגב
חובת מגמה למינהל 

 מערכות בריאות
 בניין ראשי 722חדר 

 
 –אתיקה ומשפט בבריאות 

 רזד"ר מאיה פלד 
 .286.4438..א1 

ניהול  –חובת מגמה 
 מערכות בריאות

 ניין ג'יקובסב 207חדר  

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

 בניין ראשי 702  חדר
 

ד"ר  –שיטות מחקר איכותני 
 ענת גסר אלסבורג

 1.א.286.4116
 בניין ראשי 704 חדר 

 
  

לסטודנטים במסלול  ביוסטטיסטיקה 12 – 10
ללא תיזה )מלבד מגמת 

 ד"ר גיל הררי –אפידמיולוגיה(
 01.א.286.4106

 כיתה רגילה( חובה ביה"ס שנה א' )
 בניין ראשי 612חדר 

 
למסלול תיזה ביוסטטיסטיקה 

ובמגמת אפדמיולוגיה בשני 
ד"ר ניצה ברקן  –  המסלולים

 5286.410..א1
 כיתה רגילה( חובה ביה"ס שנה א' )

 בניין חינוך – 402חדר 

 – מערכות בריאות בעולם*
 ד"ר יצחק זיידיס

 01.א.286.4405
 ם בשבועייםפע

 בניין ראשי 712חדר 
 
 -הדרכה לפרוייקט גמר *

ד"ר מיה נגב – מדיניות
 286.4002.א.2

 פעם בשבועיים
 בניין ראשי 712חדר 

 
 

 

 – רפואה-יזמות עסקית בביו*
מאיר פוגטש.  ופ' רפ
 286.4420.א.1

 פעם בשבועיים
 בניין ראשי 615חדר 

  
 
  

טודנטים במסלול לס ביוסטטיסטיקה 14 – 12
ללא תיזה )מלבד מגמת 

 תרגול –אפידמיולוגיה(
286.4106.01/02 

 – חובה בית הספר שנה א'
 ראשי  721חדר  –טרם נקבע 

 רבין 2007חדר  – גב' איילת גהסי
 

למסלול תיזה ביוסטטיסטיקה 
ובמגמת אפדמיולוגיה בשני 

  –  תרגול - המסלולים
 5286.410.א.1

 – חובה בית הספר שנה א'
 577חדר  – ירום עדגב' רוחמה אל

 ראשי

 – מערכות בריאות בעולם*
 ד"ר יצחק זיידיס

 01.א.286.4405
 פעם בשבועיים

 בניין ראשי 712חדר 
 
 -הדרכה לפרוייקט גמר *

ד"ר מיה נגב – מדיניות
 286.4002.א.2

 פעם בשבועיים
 בניין ראשי 712חדר 

 
 

 – רפואה-יזמות עסקית בביו*
 מאיר פוגטש. ופ' רפ
 286.4420.א.1

 פעם בשבועיים
 בניין ראשי 615חדר 
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 מיה נגב ד"ר –כתיבה מדעית  16 – 14
 (1) א 286.4004

 מינהל/ניהול
 ראשי - 721חדר חדר מחשבים 

 
פרופ' אורנה בראון  –כתיבה מדעית 

 אפל
 (2)א 286.4004

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

 ראשי -  570חדר חדר מחשבים 
 
 

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

 חובת מגמה תזונה שנה א'
 בניין ראשי 719 חדר 

 
 רשפוןפרופ' שמואל  -חיסונים 

 חובה מגמה שנה א'  286.4250.א.1
  חובת מגמה קהילה שנה א'.

 בניין ראשי 621 חדר

 –הדרכה לפרוייקט גמר 
 יעקבד"ר  – איכותבקרת 

  286.4002.א.4רוזנפלד  
 חובה שנה ב'

 בניין ראשי 725 חדר
  

 טרם נקבע –לתיזה  הדרכה
   286.4001א.3.

 בניין ראשי 703חדר 
 

לפרוייקט גמר הדרכה 
ד"ר   - איכותני –ולתיזה 

 – ענת גסר אדלסבורג
  01.א.286.4008

 חובת שנה ב' 
 בניין ראשי 602 חדר

 
 

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

 חובת מגמה מינהל/ניהול
 בניין ראשי 712חדר  

 
ד"ר –הסביבה העובד ומבוא לבריאות 

 1..א286.4110 – אלי רוזנברג
 חובת מגמה סביבתית תעסוקתית 

 חדר 
קהילה )קורס בחירה מומלץ למגמות 

 (אפידמיולוגיהו
 בניין ראשי 708חדר 

  
גב' לילך  -תקידום בריאוב מושגי מפתח

 . 286.4301..א1מלוויל  
 . חובת מגמה קידום

 בניין ראשי 701חדר 
 

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

  חובת מגמה קהילה שנה א'.
  בניין ראשי 621 חדר

 
 פרופ' יעל לצר –הפרעות אכילה 

 1.א.286.4806
 חובת מגמה תזונה שנה א'

 ן ראשיבניי 719חדר  
 

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

מגמת מינהל/ניהול חובת 
 שנה ב'

 בניין ראשי 611 חדר 
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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 
 10.א.286.4412ברמלי   שולי

מגמת מינהל/ניהול חובת 
 שנה ב'

 בניין ראשי 611חדר 

 

 הסבר: – פעם בשבועיים*
 קורס חובה בשנה ב'. –קורס מערכות בריאות בעולם במשך ארבע שעות  פעם בשבועיים יתקיים

הדרכה יזמות עסקית בביו רפואה או  –. קורס בחירה של פרופ' פוגטש 1בשבועות שלא מתקיים קורס זה, יש שתי אופציות: 
 לפרוייקט גמר )קורס חובה ללא ניקוד( בנושא מדיניות.

 קורסים נוספים בהדרכת פרוייקט יש בשעות אחרות למי שמעוניין בקורס של פרופ' פוגטש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


