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     תש"פ –מערכת לימודים 
 

 שחור –קורסי חובה של ביה"ס  –מקרא 

 אדום – קידום בריאות ה ובחירהקורסי חוב 

 ורוד – של מינהל מערכות בריאות ובחירה קורסי חובה 

 תכלת -של ניהול מערכות בריאות  ובחירה קורסי חובה 

 ירוק –של אפידמיולוגיה  ובחירה קורסי חובה

 כחול –של בריאות קהילה  ובחירה קורסי חובה

 כתום –קורסי חובה לשנה ב' 

 חום – קורסי חובה ובחירה של בריאות סביבתית ותעסוקתית

 סגול –קורסי חובה ובחירה של תזונה 
 

 

 סמסטר א'
 

 יום ד
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

ד"ר רוני  –פסיכופתולוגיה    10 – 8

 01א286.4814אלרן ברק 

 קורס חובה מגמת תזונה

 

 

 

אתגרים ניהוליים וחברתיים 

פרופ' רונית  – בתחלואה כרונית

 01א286.4380אנדוולט 

 

חינוך -שימוש באמצעי בידור

לצורך העברת מסרים 

סר פרופ' ענת ג -בריאותיים

 01א286.4376אדלסבורג 

פתוח לרישום כקורס בחירה 

 לכל המגמות

 

כאב כרוני: גישות חדשות 

ד"ר פבל  -למדידה וטיפול 

 01א286.4986גולדשטיין 

פתוח לרישום כקורס בחירה 

 לכל המגמות

 

10 – 12  

 

 –שיטות בגהות תעסוקתית 

ד"ר נילי גרינברג 

 01א286.4922

  נה ב'ש –חובת מגמה 

 

פרופ'  –אפידמיולוגיה תזונתית 

  שירה זלבר שגיא

פרופ'  –ניהול מקצועות בריאות 

 -רונית אנדוולט

 01א286.4421

פתוח לרישום כקורס בחירה 

 לכל המגמות
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  01א286.4812

 קורס חובה למגמת תזונה

 

חינוך -שימוש באמצעי בידור

לצורך העברת מסרים 

סר פרופ' ענת ג -בריאותיים

  01א286.4376אדלסבורג 

פתוח לרישום כקורס בחירה 

 לכל המגמות

 

ד"ר  –בטיחות וניהול סיכונים   14 – 12

רת פו-דיאנה בלנק

 01א286.4962

 נה ב'ש –חובת מגמה 

 

 -אפידמיולוגיה למתקדמים 

 ד"ר גלית ויינשטיין  

  01א286.4570

 חובת מגמה שנה ב'

 

 

 

 

 

 

תאוריות של אישיות והתנהגות 

אלרן ברק  ד"ר רוני –

   01א286.4824

 קורס בחירה מגמת תזונה

 

דילמות  –מדיניות תזונתית 

רופ' רונית פ –עכשוויות 

 01א286.4375אנדוולט 

 

 

שיטות מחקר איכותני פרופ' 

 -ענת גסר אלסבורג

 01א286.4116

פתוח לרישום כקורס בחירה 

 לכל המגמות

 

"ר ד–.הדרכה לעבודות גמר1  16 – 14

 01א286.4002מיה נגב 

 חובת שנה ב' 

 

 

ד"ר –. הדרכה לעבודות גמר2

 ברק -רוני אלרן

 05א286.4002

 חובת שנה ב' 

 

 –. הדרכה לעבודות גמר 3

 פרופ' אורנה בראון אפל

   07א286.4001

 חובת שנה ב'

 

 

 

ד"ר  –. הדרכה לעבודת גמר 4

 06א286.4001רונית אלמוג 

 חובה שנה ב'
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רופ' שירה פ -הדרכה לתיזה .1

 שגיא -זלבר

 01א286.4001

 חובת שנה ב

 

ד"ר גלית  –הדרכה לתיזה .2

  ויינשטיין

 02א286.4001

 חובת שנה ב'

 

תכנון והערכת תכניות    18 – 16

 התערבות בקידום בריאות

 פרופ' אורנה בראון אפל

  01א286.4310

 חובת מגמה שנה ב'

 

 

 –טיפול קוגניטיבי התנהגותי 

 העצניד"ר ציפי 

 01א286.4805

 חובת מגמה שנה ב'

 

 

ד"ר  –ארגונומיה פיזיקלית 

 01א86.49232 -יוהנה גייגר

 חובת שנה ב'

קבעו על ידי נבתאריכים ש

 המרצה

 

 

ד"ר  -גילוי מוקדם של מחלות

 רונית אלמוג

 01א286.4535 

 

 –טיפול קוגניטיבי התנהגותי    20 - 18

 ד"ר ציפי העצני

 01א286.4805

 שנה ב' חובת מגמה

 

 

 

ד"ר  –ארגונומיה פיזיקלית 

 01א286.4923 -יוהנה גייגר

 חובת שנה ב'

קבעו על ידי נבתאריכים ש

 המרצה

 

כלכלה התנהגותית ובריאות 

רופ' כרם שובל פ –ציבור 

 01א286.4372

 קורס בחירה כללי לכל המגמות
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 יום ה'
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

פרופ' אורנה  –מבוא לבריאות ציבור  10 – 8

 01א286.4100בראון אפל 

חובת בי"ס שנה א' )לא כולל תכניות 

תזונה, בריאות והתנהגות וניהול מערכות 

לניהול ללא תיזה מומלץ  –בריאות  

 לקחת קורס בחירה(

 

רו"ח גיל  –תקצוב, תמחור ומימון 

 01א286.4446חיימוביץ  

 חובת מגמה ניהול )ללא תיזה(

 

  01א286.4839סוגיות בדימוי גוף 

 ד"ר רוני אלרן ברק

 זונה בריאות והתנהגותת –חובת מגמה 

 

 –כלכלת בריאות מורחב

 01א286.4412אבשלום וקנין 

חובת מגמת מינהל/ניהול שנה 

 ב'

 

 תקשורת בריאות 

 פרופ' ענת גסר אלסבורג

 01א286.4358

 

טטיסטיקה לסטודנטים במסלול ס-ביו 12 – 10

 –תיזה )מלבד מגמת אפידמיולוגיה(ללא 

 ד"ר גיל הררי

 01א286.4106

 כיתה רגילה(חובה ביה"ס שנה א' )

 

 

סלול תיזה ובמגמת סטטיסטיקה למ-ביו

ד"ר  –אפידמיולוגיה בשני המסלולים  

 01א286.4105ניצה ברקן 

 כיתה רגילה( חובה ביה"ס שנה א' )

 

 –כלכלת בריאות מורחב

 01א286.4412 אבשלום וקנין 

חובת מגמת מינהל/ניהול שנה 

 ב'

 

 

 

  

 

טודנטים במסלול סטטיסטיקה לס-ביו 14 – 12

 –ללא תיזה )מלבד מגמת אפידמיולוגיה(

 תרגול

 02א286.4106

 – חובה בית הספר שנה א'

 גב' אלינה רבקין

 

סלול תיזה ובמגמת סטטיסטיקה למ-ביו

 רגול   ת -אפידמיולוגיה בשני המסלולים 

מבוא למדיניות ציבורית 

"ר מיה נגב ד –' א –בבריאות 

 01א286.4402

חובת מגמה למינהל מערכות 

 בריאות

 

ד"ר  –אתיקה ומשפט בבריאות 

 מאיה פלד רז

 01א6.443828
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 02/03א286.4105

 – חובה בית הספר שנה א'

  02א05286.41ירום -גב' רוחמה אלעד

  03א86.41052 –ד"ר גלית ויינשטיין 

 

מערכות יהול נ –חובת מגמה 

 בריאות

 פתוח לכל המגמות

 

 חובת בית ספר שנה א' 16 – 14

 

 –מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

  01א286.4130פרופ' כרם שובל 

 02.א268.4130ד"ר גלית ויינשטיין 

 

 -אפידמיולוגיה ושיטות מחקרמבוא 

 ותזונה מערכות בריאות וניהולמינהל 

 01א286.4140פרופ' ליטל קינן בוקר 

 חובה ביה"ס שנה א'

 

 

יכות א –.הדרכה לעבודת גמר 1

ד"ר רנא שיבלי  –

  04א286.4002

 חובה שנה ב'

 

ד"ר –.הדרכה לעבודות גמר2

 רוני אלרן ברק

  03א286.4002 

 חובת שנה ב' 

 

ד"ר –. הדרכה לעבודות גמר3

 פבל גולדשטיין

  08א286.4002 

 חובת שנה ב' 

 

 -.הדרכה לעבודת גמר 4

"ר מיה נגב ד–מדיניות 

 02א286.4002

 

פרופ' אורנה  –לתיזה  .הדרכה1

 03א286.4001בראון אפל 

 

פרופ' שירה  –.הדרכה לתיזה 2

 זלבר שגיא

 04א286.4001

 חובת שנה ב'

 

 

 

"ר ארז און ד -מערכת הבריאות בישראל  18 – 16

 01א286.4440

 חובת מגמה מינהל/ניהול

 

ד"ר –מבוא לבריאות העובד והסביבה 

 01א6.411028 –יונה אמסטר 

 חובת מגמה סביבתית תעסוקתית 

)קורס בחירה מומלץ למגמת 

 (אפידמיולוגיה

  

גב' לילך  -מושגי מפתח בקידום בריאות

 . 01א286.4301מלוויל  

 – *מערכות בריאות בעולם 

 ד"ר יצחק זיידיס

 01א286.4405

 פעם בשבועיים

 

 

 "רד –*בריאות נשים בישראל 

 01א286.4525יהודה בן דוד 

 פעם בשבועיים

 

 

  פואהר-*יזמות עסקית בביו

פרופ'  מאיר פוגטש. 

 01א286.4420

 פעם בשבועיים
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 . חובת מגמה קידום

 

 רופ' יעל לצרפ –הפרעות אכילה 

 01א286.4806

 תזונה שנה א'חובת מגמה 

 

"ר ליזה ד –מבוא לבריאות אם וילד 

 01א286.4270 רובין

 חובת מגמת קהילה שנה א'

 

 

 

 

 רופ' יעל לצרפ –הפרעות אכילה  20 - 18

 01א286.4806

 חובת מגמה תזונה שנה א' 

 

 "ר  מיה נגבד–כתיבה מדעית 

 קורס מתוקשב –01א286.4004

 

  

 – *מערכות בריאות בעולם

 ד"ר יצחק זיידיס

  01א286.4405

 פעם בשבועיים

 

 "רד –נשים בישראל *בריאות 

 01א286.4525יהודה בן דוד 

 פעם בשבועיים

 

 

 פואהר-*יזמות עסקית בביו

פרופ'  מאיר פוגטש. 

 01א86.44202

 פעם בשבועיים

 

 ורס חובה בשנה ב'.ק –ות בעולם במשך ארבע שעות פעם בשבועיים יתקיים קורס מערכות בריאהסבר:  –פעם בשבועיים *

 זה, יש לבחור אחד משלושת הקורסים המוצעים כבחירהבשבועות שלא מתקיים קורס 
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 סמסטר ב'
 

 יום ד'
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

 מבוא לסוציולוגיה  10 – 8

  קורס מתוקשב 

 01ב286.4632

 ד"ר שרון שניטמן

 השלמה בסוציולוגיה

 

 

  –ושגי יסוד מ –בריאות ורפואה 

 קורס מתוקשב

 01ב286.4630פרופ' כרם שובל 

 בביולוגיההשלמה 

 

מאיה   ד"ר-חקיקה בבריאות הציבור

  01ב286.4266 פלד רז

 חובת מגמה קהילה ואפידמיולוגיה

 פתוח לכל המגמות כבחירה

 

 אפידמיולוגיה של מחלות ממאירות

ד"ר אלון פרץ – ותעסוקתיות

 . 01ב286.4550

 חובת מגמה סביבתית תעסוקתית

 רופ'פ –ראיון מוטיבציוני בתזונה 

 אנדוולטרונית 

 01ב286.4804

 פתוח לכל המגמות בבית הספר

 

 

"ר נילי ד –הכרה ובקרה הנדסית   12 – 10

 01ב286.4921 גרינברג

 חובת שנה ב'

 

"ר רוני אלרן ד –סוגיות בטיפול 

 01ב286.4821 –ברק 

 קורס חובה מגמת תזונה

 - אפידמיולוגיה של מחלות לב

 גיאש-פרופ' שירה זלבר

 01ב286.4555

 לכל המגמות בבית הספרפתוח 

 

 רופ' רונית אנדוולטפ -אורחות חיים

 01ב286.4350

פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 

 המגמות

12 – 14  

 

 

טוקסיקולוגיה  ועקרונות מערכתיים 

 –של בריאות הסביבה והעובד 

 01ב286.4913 פרופ' כראל רפי

 חובת מגמה סביבתית תעסוקה

 

 

 

 

 

 -אפידמיולוגיה של מחלות לב  

גיא ש-פרופ' שירה זלבר

 01ב286.4555

 פתוח לכל המגמות בבית הספר

 

 רופ' רונית אנדוולטפ -אורחות חיים

 01ב86.43502

פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 

 המגמות

 

 –טיפול ממוקד בהפרעות באכילה 

 ד"ר רוני אלרן ברק

 01ב286.4815

 קורס בחירה מגמת תזונה
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-סקירת ספרות שיטתית ומטה   16 – 14

 "ר גלית ויינשטיין ד –אנליזה 

  01ב286.4128

 )עבור שנה ב' בלבד ודוקטורנטים

 (בלבד

 

"ר מיה ד –מדיניות בריאות וסביבה 

 01ב286.4905נגב 

 חובת מגמה סביבתית תעסוקתית

 

 –טיפול קליני תזונתי למתקדמים 

 –פרופ' שירה זלבר שגיא 

 01א286.4826

 

השפעת מאפיינים חברתיים על 

רופ' אורנה בראון אפל פ –בריאות 

 01ב286.4320

 

16 – 18  

 

 

 -יישומי טיפול קוגניטיבי התנהגותי

 01ב286.4808ד"ר ציפי העצני 

 ה ב'שנ –חובת מגמה 

 

 –קידום בריאות בני נוער 

  01ב286.4341 פרופ' דיאן לוין

 

 -התנהגותייישומי טיפול קוגניטיבי   20 - 18

  01ב286.4808ד"ר ציפי העצני 

 ה ב'שנ –חובת מגמה 

 

פרופ'  –פרקטיקום בקידום בריאות  

  01ב286.4311דיאן לוין זמיר 

 חובת מגמה שנה ב'

 

גב'  –פרקטיקום בקידום בריאות 

  02ב286.4311ניבה מנור 

 חובת מגמה שנה ב'
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 יום ה'
 

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

 טטיסטיקה למתקדמיםס-ביו 10 – 8

 – 01ב286.4500 ד"ר ניצה ברקן 

חובה למסלול תיזה בכל המגמות 

לאפידמיולוגיה בשני המסלולים 

 . מגמה שנה א'

 

*מדיניות בריאות הציבור פרופ' 

 שמואל רשפון

 01ב286.4260 –

 חובת מגמה קהילה שנה א' 

*סטודנטים במסלול תיזה יקחו את 

 הקורס בשנה ב'

 

 

 

 

עכשוויות בבריאות אם וילד  דילמות

 "ר ליזה רוביןד –בישראל 

הקורס מועבר  –01ב286.4271

 באנגלית והגשת עבודות ומטלות

 בעברית

 

"ר מיה ד –סוגיות בממשל ובריאות 

 01ב286.4365נגב 

 אינו מיועד למנהל מערכות בריאות

 

מדיניות בריאות הציבור פרופ' 

 שמואל רשפון

 01ב286.4260 –

המגמות למעט פתוח לכל  *

 אפידמיולוגיה

ם'  גב' סטיקה למתקדמיסטטי-ביו 12 – 10

ית ירום וד"ר גל-רוחמה אלעד

 ויינשטיין 

חובה למסלול תיזה בכל המגמות 

לאפידמיולוגיה בשני המסלולים 

 . מגמה שנה א'

 -רוםי-גב' רוחמה אלעד

  02ב286.4500

 –ד"ר גלית ויינשטיין 

 03ב286.4500

 

 *מדיניות בריאות הציבור 

פרופ' שמואל רשפון 

 01ב286.4260

  חובת מגמה קהילה שנה א' 

*סטודנטים במסלול תיזה יקחו את 

 הקורס בשנה ב'

 

 

 

 –השמנה כסוגיה בבריאות הציבור 

 ד"ר רוני אלרן ברק 

 01ב286.4829

 קורס בחירה לכל המגמות

 

 –מבוא למדיניות ציבורית בבריאות 

 01ב286.4403 גבנד"ר מיה  –ב' 
 

פרופ' -מדיניות בריאות הציבור 

 שמואל רשפון

 01ב286.4260

פתוח לכל המגמות למעט  *

 אפידמיולוגיה
 

 -הדיגיטלי רפואה בעידן -טלמדיסין

 01ב286.4988ד"ר מוטי חיימי 

 

 

12 – 14 

 –אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 

 פרופ' ליטל קינן בוקר 

 01ב286.4180

 א'חובת בית ספר שנה 

 מערכות בריאותמינהל וניהול 

 ותזונה

 

רופ' שי צפריר פ–ארגונים וניהולם 

 חובה מנהל ניהול מסלול ללא תיזה

 01ב286.4455

 

"ר מיה נגב  ד –הדרכה לתיזה 

   05ב86.40012

 חובת שנה ב'
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ד"ר  –אפידמיולוגיה שיטות מחקר 

 02.ב286.4150גלית ויינשטיין 

סביבתית / /קהילה/קידום

 אפידמיולוגיה/תעסוקתית

 

 –אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 

 01ב286.4150פרופ' כרם שובל 

סביבתית / /קהילה/קידום

 אפידמיולוגיה/תעסוקתית

 הרישום()חלוקה תעשה לפי 

 

  

 

 

ד"ר  –אפידמיולוגיה שיטות מחקר  16 – 14

 02.ב286.4150גלית ויינשטיין 

סביבתית / /קהילה/קידום

 אפידמיולוגיה/תעסוקתית

 

 –אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 

 01.ב286.4150 פרופ' כרם שובל

סביבתית / /קהילה/קידום

 אפידמיולוגיה/תעסוקתית

 )חלוקה תעשה לפי הרישום(

 

 –ניהול פיננסי של מערכות בריאות

 01ב86.44452ד"ר צביקה וינר 

 חובת מגמה ניהול )ללא תיזה(

 

 רופ'  שי צפרירפ -ארגונים וניהולם 

 01ב286.4455

 

 

 –הלכה למעשהמ -אפידמיולוגיה 

פרופ' ליטל קינן בוקר 

 01ב286.4325

 

תיאוריות של משפחה וטיפול 

פרופ' משפחתי בראייה רב דורית  

 01ב286.4807 -מיכל שמאיפרופ' 

 

 טטיסטיקהס-שיטות מתקדמות בביו

 ]דוקטורנטים בפקולטה[

 -ד"ר פבל גולדשטיין

 01ב286.4985

 

 

 

 יסודות הכלכלה  18 – 16

  01ב286.4400ד"ר צביקה וינר 

 חובת מגמה מינהל/ניהול

 

תיאוריות ומודלים המתארים 

"ר שרון ד –התנהגות בריאותית 

 01ב286.4340שניטמן 

 חובת מגמה קידום

 

ד"ר  –מודלים ותיאוריות של שינוי 

 01ב286.4820משה משעלי 

 

ד"ר  –אפידמיולוגיה סביבתית 

 01ב286.4963יהונתן דובנוב 

 מגמה סביבתית תעסוקתיתחובת 

 

 

 

ניהול וניצול של נכסי ידע וזכויות  

 קניין רוחני

  01ב6.445028 -פרופ'  מאיר פוגטש

 

 תרופות, רגולציה, סל התרופות,

ר ד" – שוק הפארמה בישראל

 01ב286.4441שמוליק קלנג 

 

רופ' ליטל קינן בוקר פ –תזונה וסרטן 

 01ב286.4547

 

Quality and Patient Safety  

ד"ר נועם יהודאי, ד"ר שרון 

 פרייס-אלרעי

 01ב286.4982  באנגלית

 

 

 טטיסטיקהס-שיטות מתקדמות בביו

 ]דוקטורנטים בחוג[
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 01ב86.49852 -ד"ר פבל גולדשטיין

 

 יסודות הכלכלה 20 - 18

 – 01ב286.4400ד"ר צביקה וינר 

 חובת מגמה מינהל/ניהול

 

 

 

 

 

 –מניעת נפילה בטיפול תזונתי 

prevention relapse–  שה מד"ר

  01ב286.4825משעלי 

 

 בישראל האוכלוסייה הערבית בריאות

 .01ב98786.42  חמוד חאתםד"ר -

 

חברתית -פסיכולוגיה ארגונית

שלמה  פרופ' –במערכות בריאות 

 10ב286.4425 הראלי

 

 כלכלה פוליטית

 01ב286.4480 -פוגטשמאיר פרופ' 

 

 

 הערות:

 

, קמפוס 02-16שעות הימי שני, בין  -ד"ר אורלי תמיר - 01ב286.4382 -כרוניות ומחלות בסוכרת טיפולי חינוך

 הנמל. 

 

 יום שני

 01ב286.7000, 01א286.5000 -סמינר דוקטורנטים פעם בשבועיים 

 01א286.4005 -אפל-רופ' אורנה בראוןפ -יועד לדוקטורנטים לקראת סיום הדוקטורטמ -כתיבת מאמרים 

 01ב286.4015 

  01א/ב286.4984 -ד"ר פבל גולדשטיין -בחוג סטטיסטי לדוקטורנטיםיעוץ 

 

 קורסי בחירה הפתוחים לכלל המגמות

 01א286.8000 -פרופ' שי לין -)מתוקשב( אתיקה-ביו 
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 סמסטר קיץ: קורסי בחירה בלבד

 286.4823בלבדורס בחירה של תזונה בריאות והתנהגות ק –ב' נטע לוטרמן ג –עבודה קבוצתית  - 01ק. 

 286.4435רכות מע ניהולו מנהלקורס בחירה מגמות  -סיידי"ר זד -מדיניות עסקית ושיווק בבריאות – 01ק

 בריאות בלבד.

 286.4437ר ירון דנקמפ ד –אינפורמטיקה רפואית  – 01ק" 

 286.4974סדנא ב -01ק-SPSS- ד"ר פבל גולדשטיין 

 286.4983קורס בחירה של תזונה  -"ר שרון נחמניד –טווח מיומנויות טיפול תזונתי התנהגותי קצר  -01ק

  .בריאות והתנהגות

 
 
 


