
 

 

     בתשפ" –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 –חובה של אפידמיולוגיה קורסי 

 כחול –קורסי חובה של בריאות קהילה 

 כתום –קורסי חובה לשנה ב' 

 חום – קורסי חובה ובחירה של בריאות סביבתית ותעסוקתית

 סגול –קורסי חובה ובחירה של תזונה 

 אפור -סטטיסטיקה -קורסי חובה ובחירה של ביו

 

 סמסטר א'

 יום א':

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

התמודדות עם מצבי חירום    20 - 16
ומגיפות, עקרונות 

ודוגמאות מהניסיון של 
 – ארגון הבריאות העולמי

ד"ר דורית ניצן 
 01.א.286.4200

הקורס פתוח לכלל תלמידי 
 ביה"ס

 

 יום ד:

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

 מבוא לסוציולוגיה  10 – 8
 ד"ר שרון שניטמן  -קורס מתוקשב 

  01.א.4632.286
 השלמה בסוציולוגיה

 
 

פרופ' שמואל  -חיסונים 
  286.4250.א.1 רשפון
קהילה התמחות חובת 

  שנה ב'.
 

פרוייקטים 
ד"ר  –בביוסטטיסטיקה 

פבל גולדשטיין 
 01.א.286.4009

מגמת ***חובת 
 שנה ב'  ביוסטטיסטיקה

 

תכנון אסטרטגי לשינוי 
התנהגות בריאותית: שיווק 

 (PDחברתי וסטייה חיובית )
פרופ' ענת גסר אדלסבורג  –
 . 286.4385..א10
 

אתגרים ניהוליים 
וחברתיים בתחלואה 

פרופ' רונית  – כרונית
 01.א.286.4380אנדוולט 



 

 

 
פרופ'  –הפרעות אכילה 

 יעל לצר
 01א286.4806

 תזונה שנהתכנית חובת 
 ב'
 
 

10 – 12  

 

פרוייקטים 
ד"ר  –בביוסטטיסטיקה 

 –פבל גולדשטיין 
 01.א.286.4009

מגמת ***חובת 
 שנה ב'  ביוסטטיסטיקה

 
פרופ' שמואל  -חיסונים 

  286.4250.א.1 רשפון
קהילה  התמחותחובת 

 שנה ב'.
 

פרופ'  –הפרעות אכילה 
 יעל לצר
 01א286.4806

תזונה שנה תכנית חובת 
 ב'

 

תכנון אסטרטגי לשינוי 
התנהגות בריאותית: שיווק 

 (PDחברתי וסטייה חיובית )
פרופ' ענת גסר אדלסבורג  –
 . 286.4385..א10
 

 –ניהול מקצועות בריאות 
 -פרופ' רונית אנדוולט

 01א286.4421
פתוח לרישום כקורס 

 בחירה לכל המגמות
 
 
 
 
 

מבוא לבטיחות וניהול **  14 – 12
ד"ר דיאנה  –סיכונים

 01א286.4962פורת -בלנק
 – תעסוקתית חובת מגמה

 שנה ב'
 

 אפידמיולוגיה למתקדמים 
ד"ר גלית ויינשטיין  

  – 286.4570.א.1
התמחות חובת 

 אפידמיולוגיה
 שנה ב' וביוסטטיסטיקה

 
 

שיטות מחקר איכותני 
 פרופ' ענת גסר אלסבורג 

 01א286.4116
פתוח לרישום כקורס 

 בחירה לכל המגמות
 

 –מדיניות תזונתית 
פרופ'  –דילמות עכשוויות 

רונית אנדוולט 
 01.א.286.4375

 
סדנת מחקר בבריאות 

 ד"ר מיה נגב –וסביבה 
 01.א.286.4906

מיועד לסטודנטים שעושים 
תזה או דוקטורט בתחומי 

בריאות וסביבה. כולל 
 .מינהל ניהול

 
השפעת מאפיינים 

 –חברתיים על בריאות 
פרופ' אורנה בראון אפל 

 01.א.286.4320
    



 

 

 חובת שנה ב' 16 – 14

גמר הדרכה לעבודות 
ד"ר גפן –)פרוייקט( 

 קליינשטרן 
 01.א.286.4002

 
הדרכה לעבודות גמר 

מאיה ד"ר –)פרוייקט( 
 רז  -פלד

 50.א.286.4002
 

ועבודת  הדרכה לתיזה
פרופ' שירה זלבר  –גמר

 שגיא
 תזונה בלבד לתכנית

 01.א..4006286
 

מיה ד"ר  –הדרכה לתיזה 
 נגב

 01.א.286.4001
 

 
 

סקירת ספרות שיטתית    18 – 16
נעמה ד"ר  –אנליזה -ומטה
 שוורץ

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

 בלבד(
 

תכנון והערכת תכניות 
 התערבות בקידום בריאות

 פרופ' אורנה בראון אפל
  286.4310א.1.

 התמחותייקט גמר של פרו
קידום בריאות במסלול 

 ללא תיזה
 חובת מגמה שנה ב'

 
שיטות בגהות *

 מר שי שגב –תעסוקתית 
 01.א.286.4922

 תעסוקתית  חובת מגמה
  שנה ב' –
 

טיפול קוגניטיבי התנהגותי 
 ד"ר ציפי העצני –

 1.א.286.4805
שנה  תכנית תזונהחובת 

 ב'
 

 



 

 

 –*ארגונומיה פיזיקלית 
 -ד"ר יוהנה גייגר

 01א286.4923
 מגמה תעסוקתית חובת

 שנה ב'
ידי בתאריכים שנקבעו על 

 המרצה
 

טיפול קוגניטיבי    20 - 18
ד"ר ציפי  –התנהגותי 

 העצני
 1.א.286.4805

שנה  תכנית תזונהחובת 
 ב'
 

 –*ארגונומיה פיזיקלית 
 -ד"ר יוהנה גייגר

 01א286.4923
 מגמה תעסוקתית חובת

 שנה ב'
בתאריכים שנקבעו על ידי 

 המרצה
 
שיטות בגהות *

 מר שי שגב –תעסוקתית 
 01.א.286.4922

 תעסוקתית  חובת מגמה
  שנה ב' –
 

 

 

 

 יום ה'

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

פרופ'  –מבוא לבריאות ציבור  10 – 8
 286.4100.א.1אורנה בראון אפל 

חובת בי"ס שנה א' )לא כולל 
תזונה, בריאות והתנהגות בתכניות 

 וניהול מערכות(
 

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

תזונה בריאות  תכניתחובת 
 שנה א' והתנהגות

 
 כלכלה פוליטית

 01א286.4480 -פרופ' מאיר פוגטש
 שנה א' תכנית ניהולחובת 

 

 –כלכלת בריאות מורחב
אבשלום וקנין 

 01.א.286.4412
 תכניות התמחותחובת 

 מינהל/ניהול שנה ב'
   
 

 



 

 

 סטטיסטיקה למסלול תיזה-ביו 12 – 10
-ובמגמת אפידמיולוגיה וביו

 –סטטיסטיקה בשני המסלולים  
 286.4105.א.1ד"ר ניצה ברקן 

 כיתה רגילה( חובה ביה"ס שנה א' )
 

סטטיסטיקה לסטודנטים -ביו
קידום בריאות, במסלול ללא תיזה 

  קהילה, תזונה, שרותי בריאות נפש
 01.א.286.4106

  חובה בית הספר שנה א'
  גיל הרריד"ר 

 

 –כלכלת בריאות מורחב
 אבשלום וקנין 

 01.א.286.4412
 תכניות התמחותחובת 

 מינהל/ניהול שנה ב'
 
 

 תקשורת בריאות 
 פרופ' ענת גסר אלסבורג

 01א286.4358
 )שנה א' מסלול ללא תיזה(

 
כאב כרוני: גישות חדשות 

ד"ר פבל  -למדידה וטיפול 
 01א286.4986גולדשטיין 

פתוח לרישום כקורס 
 לכל המגמותבחירה 

 
 

מסלול ללא א' סטטיסטיקה -ביו 14 – 12
 ד"ר גיל הררי -במנהל וניהול תיזה 

 01.א.1286.410
 כיתה רגילה(חובה ביה"ס שנה א' )

 

סטטיסטיקה למסלול תיזה -ביו
-ובמגמת אפידמיולוגיה וביו

 -סטטיסטיקה בשני המסלולים 
 תרגול   

 286.4105א.
 – חובה בית הספר שנה א'

 ( 1) קליינשטרןגפן 
 ( 2ד"ר גלית ויינשטיין )

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

 1.א.286.4402נגב 
מינהל  התמחותחובת 

 מערכות בריאות
 

אתיקה ומשפט בבריאות 
 ד"ר מאיה פלד רז –
 .286.4438.א.1 

ניהול  תכניתחובת 
 מערכות בריאות

 

 –סוציולוגיה של מחלות 
ד"ר שרון שניטמן 

 01.א.286.4322
 )שנה א' מסלול ללא תיזה(

 

 חובת בית ספר שנה א' 16 – 14

 א' אפידמיולוגיה ושיטות מחקר
 01.א.286.4130ד"ר רונית אלמוג 

 02.א268.4130ד"ר גלית ויינשטיין 
 

 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר
 מערכות בריאות וניהולמינהל 
 ותזונה

פרופ' ליטל קינן בוקר 
 01א286.4140

 חובה ביה"ס שנה א'

  

 חובת שנה ב'

. הדרכה לעבודת גמר 1
ד"ר –מדיניות  -)פרוייקט( 

 02.א.286.4002מיה נגב 
 
הדרכה לעבודות גמר . 2

ד"ר רוני אלרן –)פרוייקט( 
 ברק

 03.א.286.4002 
 
הדרכה לעבודות גמר . 3

יצחק ד"ר –)פרוייקט( 
 זיידיס

 04.א.286.4002 
  
פרופ'  –.הדרכה לתיזה 1

 שירה זלבר שגיא
 חובת שנה ב'

 04.א.286.4001

 



 

 

 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר  18 – 16
 פרופ' ליטל קינן בוקר 

 01א286.4140
 חובת בית ספר שנה א'

 מערכות בריאותמינהל וניהול 
 ותזונה

 
–מבוא לבריאות העובד והסביבה 

 1.א.286.4110 –ד"ר יונה אמסטר 
 חובת מגמה סביבתית תעסוקתית

  
גב'  -מושגי מפתח בקידום בריאות

 . 286.4301.א.1לילך מלוויל  
 . בריאות קידום התמחותחובת 

 
פרופ'  –מבוא לבריאות אם וילד 

 01.א.286.4270ליסה רובין 
 קהילה התמחותחובת 

 
 כתיבת דוח סטטיסטי רפואי

 ד"ר גיל הררי
 01.א.286.4103

סטטיסטיקה שנה -מגמת ביו חובת
 א'

 *מערכות בריאות בעולם 
ד"ר יצחק זיידיס  –

 01.א.286.4405
 תכניות התמחותחובת 
 ניהול/מינהל

 פעם בשבועיים
 
 

 

 

 

 -גילוי מוקדם של מחלות
ד"ר רונית אלמוג 

 01.א.286.4535

מדיניות עסקית ושיווק *
ד"ר יצחק  - בבריאות

   01.א.286.4435זיידיס 
 בשבועייםפעם 

 

 

 ד"ר  מיה נגב–כתיבה מדעית  20 - 18
 קורס מתוקשב – 01.א.286.4004

 חובת כלל שנה א'
 

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

 תכנית התמחותחובת 
 מינהל/ניהול

 
ד"ר פבל  - מבוא לתכנות סטטיסטי

 גולדשטיין
 01.א.286.4107

סטטיסטיקה שנה -חובת מגמת ביו
 א' 

מיומנויות טיפול תזונתי  
ד"ר  –התנהגותי קצר טווח 

 שרון נחמני
 01.א.286.4983

 
מדיניות עסקית ושיווק *

ד"ר יצחק  - בבריאות
    01.א.286.4435זיידיס 

 פעם בשבועיים

 

 

 *פעם בשבועיים 

 ** פתור לבעלי קורס ממוני בטיחות

 ***קורס הדרכה לעבודת גמר בביוסטטיסטיקה

 

  



 

 

 יום ו':

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

דיאטניות למען אוכלוסיות    12 - 08
ד"ר רוני אלרן  – מוחלשות

 ברק
 01.א.286.4831

הקורס ינתן פעם 
 בשבועיים

    

 

 סמסטר ב':

 יום ד'

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

 מושגי יסוד  –בריאות ורפואה  10 – 8
 קורס מתוקשב
 01.ב. 286.4630 ד"ר בועז חובב

 בביולוגיההשלמה 
 

 –מבוא למחלות תעסוקתיות 
 ד"ר אלון פרץ

 . 286.4550.ב.1 
חובת מגמה סביבתית 

 תעסוקתית
 
 

 –התנסות ביעוץ סטטיסטי 
 ד"ר פבל גולדשטיין

 01.ב.286.4111
מגמה ביוסטטיסטיקה בחירת 

 שנה ב' –
 

חינוך -שימוש באמצעי בידור
לצורך העברת מסרים 

פרופ' ענת גסר  -בריאותיים
 .4376286 .ב.1אדלסבורג 

 . 
פתוח לרישום כקורס בחירה 

 לכל המגמות
 
 

ד"ר יונה  –  טוקסיקולוגיה  12 – 10
 01.ב.286.4912 אמסטר

חובת מגמה סביבתית 
 תעסוקה

 
גלית ד"ר  –הדרכה לתיזה 

   286.4001.ב.03  וינשטיין
 

חינוך -שימוש באמצעי בידור
לצורך העברת מסרים 

פרופ' ענת גסר  -בריאותיים
 . 286.4376.ב.1אדלסבורג 

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 
 –התנסות ביעוץ סטטיסטי 

 286.4111 ד"ר פבל גולדשטיין
מגמה ביוסטטיסטיקה בחירת 

 שנה ב' –
 

 –ראיון מוטיבציוני בתזונה 
 אנדוולטרונית  פרופ'

 10.ב.286.4804



 

 

פתוח לכל המגמות בבית 
 הספר

 
12 – 14  

 

 

ד"ר רוני  –סוגיות בטיפול 
  01.ב.286.4821 –אלרן ברק 

 קורס חובה מגמת תזונה
 

 –שיטות מחקר איכותני ב' 
 פרופ' ענת גסר אדלסבורג

 01.ב.286.4117
)קורס המשך למחקר איכותני 

 א' מכל השנים(
 

ד"ר גפן  – ניתוח השרדות
 קליינשטרן

 01.ב.286.4122
 

במקומות  קידום בריאות
ד"ר יונה אמסטר  –עבודה 

 01.ב.286.4343
 )מתאים לכל המגמות(

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל

 שש"ס 2 –המגמות 
 

פרופ' רונית  -אורחות חיים
 286.4350.ב.1 אנדוולט

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 
 

ד"ר רוני  –סוגיות בטיפול    16 – 14
 02.ב.286.4821 –אלרן ברק 

 קורס חובה מגמת תזונה
 

פרופ' רונית  -אורחות חיים
 286.4350.ב.1 אנדוולט

פתוח לרישום כקורס בחירה 
 לכל המגמות

 
מחקר מתקדמות  שיטות
פרופ'  –ודוקטורט  לתיזה

 –שירה זלבר שגיא 
 01.ב.286.4952

 לסטודנטים)הקורס מיועד 
 תיזהשנה ב' במסלול 

 ודוקטורנטים
 

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

 
למידת מכונה: יישום בתחום 

 גב' אורטל דיין –הבריאות
 01.ב.286.4112

16 – 18  

 

מר שי  –הכרה ובקרה הנדסית 
 286.4921 שגב

 חובת שנה ב'
 

 –קידום בריאות בני נוער 
 . 286.4341..ב1פרופ' דיאן לוין 

 



 

 

יישומי טיפול קוגניטיבי  
התנהגותי ד"ר ציפי העצני 

  01.ב.286.4808
 שנה ב' –חובת מגמה 

 
 

למידת מכונה: יישום בתחום 
 גב' אורטל דיין –הבריאות
 01.ב.286.4112

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

 01.ב.286.4808
 שנה ב' –חובת מגמה 

 
 –פרקטיקום בקידום בריאות 

  286.4311ב.1גב' ניבה מנור 
 חובת מגמה שנה ב'

 

 –פרקטיקום בקידום בריאות  
פרופ' דיאן לוין זמיר  

  286.4311ב.2
 חובת מגמה שנה ב'

 

 

 

 יום ה'

 בחירה ב'שנה  שנה א' שעות

 סטטיסטיקה למתקדמים-ביו 10 – 8
 286.4500.ב.1 ד"ר ניצה ברקן 

חובה למסלול תיזה בכל  –
המגמות. לאפידמיולוגיה 

וביוסטטיסטיקה בשני 
 המסלולים 

 
*מדיניות בריאות הציבור 

 פרופ' שמואל רשפון
 286.4260.ב.1 –

 חובת מגמה קהילה שנה א' 
 

 *סטודנטים במסלול תיזה יקחו
 את הקורס בשנה ב'

 
 
 
 

–בקות מיוחדות מחלות מד
ד"ר  –19יד שחפת, איידס וקוב

 01.ב.286.4263סוניה חביב 
 

 –יזמות עסקית בביו רפואה 
 פרופ' מאיר פוגטש

 01.ב.286.4420
 

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

אינו מיועד למנהל מערכות 
 בריאות

 
פרופ'  מדיניות בריאות הציבור

 שמואל רשפון
 01ב286.4260 –
 

ד"ר שרון –סמים וחברה 
 01.ב.286.4371שניטמן 

 קורס בחירה לכל המגמות
סטטיסטיקה למתקדמים -ביו 12 – 10

  286.4500.ב.1
חובה למסלול תיזה בכל 
המגמות. לאפידמיולוגיה 

 

 

השמנה כסוגיה בבריאות 
  ד"ר רוני אלרן ברק –הציבור 

 01.ב.286.4829
 קורס בחירה לכל המגמות



 

 

וביוסטטיסטיקה בשני 
 המסלולים 

 2קב'  – ד"ר גלית ויינשטיין
 3קב'  – קליינשטרןד"ר גפן 

 
 *מדיניות בריאות הציבור 

פרופ' שמואל רשפון 
 286.4260.ב.1

 חובת מגמה קהילה שנה א' 
*סטודנטים במסלול תיזה 
 יקחו את הקורס בשנה ב'

  
המציאות  -אי שוויון בבריאות

אל מול האתגרים הניהוליים 
 ד"ר מיקי – בהדבקת הפערים

 01.ב286.4424שרף 
קורס בחירה 

 למינהל/ניהול/קהילה
 

ענת גסר  פרופ'–תקשורת סיכונים 
 . 286.4357..ב1אדלסבורג 

פתוח לרישום כקורס בחירה לכל 
 המגמות

 
גישות חדשות במדיניות 

ד"ר מיה נגב  –ציבורית ובריאות
 1.ב.286.4403

למי שלמד  רק הקורס אפשרי *)
מדיניות   לומד בסמסטר זה או

ציבורית א' / סוגיות בממשל 
 (ובריאות

 
פרופ' -מדיניות בריאות הציבור 

 שמואל רשפון
 01ב286.4260

* פתוח לכל המגמות למעט 
 אפידמיולוגיה

 
ד"ר אלי  –שינה ובריאות 

 רוזנברג 
 01.ב.286.4351

 

12 – 14 

 –אפידמיולוגיה שיטות מחקר 
ד"ר גלית ויינשטיין 

 02.ב286.4150
סביבתית / /קהילה/קידום

ביואפידמיולוגיה//תעסוקתית
 סטטיסטיקה

 
 –אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 

 01ב286.4150 ד"ר רולא חמוד
סביבתית / /קהילה/קידום

ביואפידמיולוגיה//תעסוקתית
 סטטיסטיקה

 הרישום()חלוקה תעשה לפי 
 

ד"ר רוני  –פסיכופתולוגיה 
 01. ב.286.4814אלרן ברק 

 
מבוא,  -הניהול  יסודות

תאוריה ודילמות במערכת 

 
  

 
 

פרופ' שי –ארגונים וניהולם 
 מנהל ניהול  צפריר

 286.4455.ב.1
 

ד"ר צביקה  –קבלת החלטות 
 וינר

 01.ב.286.4433
 

ניהול בארגוני הבריאות 
 ופ'רפ – בישראל, הלכה למעשה

 מיקי שרף
 01.ב.286.4423

 
 



 

 

רופ'  מאיר פ  -הבריאות 
 286.4422.ב.1פוגטש. 

 
14 – 16 

 

 

 –אפידמיולוגיה שיטות מחקר 
ד"ר גלית ויינשטיין 

 02.ב286.4150
סביבתית / /קהילה/קידום

 אפידמיולוגיה/תעסוקתית
 

 –אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 
 01.ב286.4150 ד"ר רולא חמוד

סביבתית / /קהילה/קידום
 אפידמיולוגיה/תעסוקתית

 )חלוקה תעשה לפי הרישום(
 

 יסודות הכלכלה
 – 286.4400.ב.1ד"ר צביקה וינר 

)מומלץ  חובת מגמה ניהול
 ביותר למגמת מינהל(

 

 –אפידמיולוגיה תזונתית 
  פרופ' שירה זלבר שגיא

  01.ב.286.4812
 קורס חובה למגמת תזונה 

פרופ'  שי  -ארגונים וניהולם  
 286.4455.ב.1  צפריר

 
חברתית -פסיכולוגיה ארגונית

פרופ'  –במערכות בריאות 
 286.4425.ב.1 שלמה הראלי

 

 

ניהול פיננסי של מערכות  18 – 16
ד"ר צביקה וינר  –בריאות

 01ב286.4445
 חובת מגמה ניהול )ללא תיזה(

 
תיאוריות ומודלים המתארים 

ד"ר  –התנהגות בריאותית 
 286.4340.ב.1 שרון שניטמן 

 חובת מגמה קידום
 
 

ד"ר  -חקיקה בבריאות הציבור
  .286.4266.ב.1 מאיה פלד רז

חובת מגמה קהילה 
 ואפידמיולוגיה

 פתוח לכל המגמות כבחירה
 

 ביוסטטיסטיקה ג'
 01.ב.286.4108ד"ר גיל הררי 

 חובת מגמה ביוסטטיסטיקה
 

 תרופות, רגולציה, סל התרופות, 
ד"ר  – שוק הפארמה בישראל

 01.ב.286.4441שמוליק קלנג 
 

רפואה בעידן  -טלמדיסין
ד"ר מוטי חיימי  -הדיגיטלי
 01.ב.286.4988

 
שילוב כלים דיגיטליים 

ד"ר  -בהתערבויות התנהגותיות
 01.ב.286.4113 שרביט-שירי שדה

 
 
 

 ביוסטטיסטיקה ד' 20 - 18
חובת  –ד"ר פבל גולדשטיין 

סטטיסטיקה -ביו מגמה
 01.ב.286.4109

 

 

 

 
 ד"ר –בריאות נשים בישראל 

 01.ב.286.4525יהודה בן דוד 
 



 

 

 
 –מודלים ותיאוריות של שינוי 

ד"ר משה משעלי 
 01.ב.286.4820

 חובת תזונה
 
 

  

אוכלוסיות מיוחדות: בריאות 
-הצבא והאוכלוסייה הערבית 

 .286.4540.ב.1 ד"ר סלמאן זרקא 
 

-חברתייםערביי ישראל: היבטים 
 ד"ר חמוד חאתם - בריאותיים

 .01ב286.4987 
 

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

מגמה סביבתית  בחירה
 תעסוקתית

 
 

 

 יום ו:

 בחירה שנה ב' שנה א' שעות

דיאטניות למען אוכלוסיות    12 - 8
ד"ר רוני אלרן  – מוחלשות

 ברק
 01.ב.286.4832

 
    

 

 שנייום 

  01ב286.7000, 01א286.5000 -סמינר דוקטורנטים פעם בארבעה שבועות 

 01א286.4005 -אפל-פרופ' אורנה בראון -מיועד לדוקטורנטים לקראת סיום הדוקטורט -כתיבת מאמרים – 
 סמסטר א'

  
 

 סמסטר קיץ: קורסי בחירה בלבד

 גב' נטע לוטרמן –ניהול ופיתוח עבודת צוות - 286.4407
 

 ד"ר פבל גולדשטיין – SPSSסדנת  – 286.4974
 

 ד"ר ירון דנקמפ  –אינפורמטיקה רפואית  – 286.4437
 
 

 פרופ' יעל לצר –התערבות וייעוץ בינאישי  - 286.4830
 
 


