
 יום חמישי - סמסטר א' - שנה א'ים לימוד מערכת 

 

יום 
 ה'

מנהל מערכות  ביואתיקה
  בריאות

ניהול מערכות 
 בריאות 

בריאות  קידום בריאות  תזונה
 בקהילה

סביבתית 
 תעסוקתית

 ביוסטטיסטיקה אפידמיולוגיה 

 ציבורהמבוא לבריאות  8-10
 חובה 286.4100

 אפל-פרופ' ארנה בראון

-כלכלה פוליטית
חובה לניהול 

286.4480 
פוגטש מאיר פרץ פרופ'

  

 
 

 
 ציבורהמבוא לבריאות 

 חובה
 286.4100 

 אפל-פרופ' ארנה בראון
10-
12 

 יקה מחקריביוסטטיסט
 חובה למסלול עם תיזה
 ולמי ששוקל לעשות תיזה

286.4105 
 ויקטוריה ברקן-ניצנהד"ר 

 :בחירה למסלול ללא תיזה יקורס

 כאב כרוני: גישות חדשות למדידה וטיפול 286.4986
 בחירה כללית-ד"ר פבל גולדשטיין

 מדיניות בריאות עירונית 286.4178
 ובחירה כללית ת התמחות מינהל ניהולבחיר -דר מיקה מורן

 ביוסטטיסטיקה מחקרי 
 חובה למסלול עם תיזה 

 ששוקל לעשות תיזהולמי 
286.4105 

 ברקן ויקטוריה-ניצנה ד"ר

 או
 286.4106חובה למסלול ללא תיזה ביוסטטיסטיקה 

 ד"ר גיל בטריס הררי

 
 קה מחקרי ביוסטטיסטי

 חובה למסלול עם תיזה ובלי תיזה 
 וביוסטטיסטיקה לאפידמיולוגיה 

286.4105 
 ויקטוריה ברקן-ד"ר ניצנה

 

12-
14 

  ביוסטטיסטיקה מחקרי  תרגול
 חובה למסלול עם תיזה
  ולמי ששוקל לעשות תיזה

286.4105 
 קליינשטרן גפן ד"ר / וינשטיין גלית  ד"ר

 או
 286.4101 ביוסטטיסטיקה

 למסלול ללא תיזהחובה  
 ד"ר גיל בטריס הררי

 ביוסטטיסטיקה מחקרי  תרגול
 חובה למסלול עם תיזה
 ולמי ששוקל לעשות תיזה

286.4105 
 קליינשטרן גפן ד"ר / ןיוינשטי גלית  ד"ר

 

 קורס בחירה למסלול ללא תיזה  או
 

 ד"ר שרון שניטמן 286.4371 התמכרות מנקודת מבט של בריאות הציבור 

  פרופ' סטיב לוין- התפתחותיות רעות נוירוהפ 286.4187
 ובחירה כללי קהילה  ת התמחותבחיר 

 
 קה מחקרי תרגיל ביוסטטיסטי

 עם תיזה ובלי תיזה חובה למסלול
286.4105 

 קליינשטרן גפן ד"ר / וינשטיין גלית  ד"ר
 

 

14-
16 

 
 286.4140אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 

 קינן בוקר ליטל פרופ'
 שש"ס 4

 חובה 
 ותזונה יהוללביואתיקה מנהל נ

 

 286.4130אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' 
 אלמוג רונית ד"רוד"ר גלית  וינשטיין 

 חובה
 ידום, בריאות הקהילה, תעסוקתית, אפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקהלק

16-
18 

תיאוריות ומודלים 
המתארים התנהגות 

בריאותית 
286.4340 

 שרון שניטמן ’פרופ
 חובה קידום

מבוא לבריאות 
אם וילד 

286.4270 
 פרופ' ליזה רובין

 חובה קהילה

 
מבוא לבריאות 

העובד והסביבה 
286.4110 

 ד"ר יונה אמסטר
 חובה תעסוקתית

286.4535 
גילוי מוקדם של 

 מחלות
 ד"ר רונית אלמוג

 בחירה
 לאפידמיולוגיה

 
 

מבוא לתכנות סטטיסטית 
וכתיבת דוח 

 286.4107סטטיסטי
 ד"ר פבל גולדשטיין

 חובה ביוסטטיסטיקה
 לאפידמיולוגיה בחירה

18-
20 

 
מערכת הבריאות 

 בחירהבישראל 
286.4440 
 ד"ר ארז און

 
 בישראל מערכת הבריאות

286.4440 
 ד"ר ארז און

 חובה למנהל וניהול

286.4983 

טיפול תזונתי  מיומנויות
 התנהגותי קצר טווח
 בחירה לתזונה בלבד

 ד"ר שרון נחמני

 
 286.4440-מערכת הבריאות בישראל 

 ד"ר ארז און
 בחירה

 שש"ס 0 -ד"ר מיה נגב 286.4004כתיבה מדעית  –בסמסטר א'  מקוון קורס חובה לכל ביה"ס 

 ג"בחוברת הנחיות ותוכנית לימודים לתשפו -מידע נוסף על סמסטר קיץ ועוד, בעמוד האחרון. 
 על פי כל החובות שבשנתון -שש"ס בשנתיים 36תיזה בכל התוכניות צריכים ללמוד עם * סטודנטים במסלול 
 על פי כל החובות שבשנתון -שש"ס בשנתיים 42תיזה בכל התוכניות צריכים ללמוד ללא *סטודנטים במסלול 

 לשונית לסטודנטים. -אתר אוניברסיטת חיפה -כל הקורסים ופרטיהם מופיעים בקטלוג קורסים -*ייתכנו שינויים
 

https://publichealth.haifa.ac.il/images/SecondDegreeInformation/TASHPAG/hoveret.pdf


 יום חמישי – סמסטר ב'-שנה א' -ים  לימודמערכת 
יום 

 ה'
מנהל מערכות  ביואתיקה

 בריאות 
ניהול מערכות 

 בריאות 
 ביוסטטיסטיקה אפידמיולוגיה סביבתית תעסוקתית קהילה קידום בריאות תכנית תזונה

8-
10 

 
 

ביוסטטיסטיקה למתקדמים 
286.4500 

  חובה למסלול תיזה
 ויקטוריה ברקן-ד"ר ניצנה

 
 

 בבריאות סוגיות 286.4365
 בחירה וממשל

 ד"ר מיה נגב
 

 ביוסטטיסטיקה למתקדמים
 286.4500 חובה למסלול תיזה

 ויקטוריה ברקן-ד"ר ניצנה
 

בחירת -רפואה-ביו עסקית יזמות 286.4420
 התמחות

 פרופ' מאיר פוגטש
 

ד"ר  -וממשל בבריאות סוגיות 286.4365
*לא לניהול   ת התמחות בחיר מיה נגב

 למנהל
 

 מדיניות בריאות ציבור
בחירת התמחות למנהל  -286.4260

 בחירה כללי לניהול

 פרופ' שמואל רשפון

 12-8בין השעות  

 
 

ביוסטטיסטיקה 
למתקדמים 
286.4500 

חובה למסלול  -
 תיזה

ויקטוריה -ד"ר ניצנה
 ברקן
 

 
  

ביוסטטיסטיקה 
למתקדמים 

286.4500 - 
חובה למסלול 

 תיזה
ויקטוריה -ד"ר ניצנה

 ברקן

 
בחירה למסלול ללא 

 תיזה
 סוגיות 286.4365

 -וממשל בבריאות
 בחירת התמחות

מדיניות בריאות 
 ציבור
פרופ'  -286.4260

בחירת  שמואל רשפון
 התמחות

 12-8בין השעות  

ביוסטטיסטיקה 
שיעור למתקדמים 
חובה  - 286.4500

  למסלול תיזה
 ויקטוריה ברקן-ד"ר ניצנה

+ 

ביוסטטיסטיקה תרגיל 
למתקדמים 
חובה  - 286.4500

  למסלול תיזה

 
 ד"ר / וינשטיין גלית  ד"ר
  קליינשטרן גפן
 
 או
 

מדיניות בריאות ציבור 
286.4260- 

 פרופ' שמואל רשפון

  חובה 

*סטודנטים במסלול ) 
תיזה ילמדו קורס זה 

 בשנה ב'(

ביוסטטיסטיקה למתקדמים 
חובה למסלול  286.4500

 תיזה
למסלול  ויקטוריה ברקן-ד"ר ניצנה

 תיזה
 בחירה:קורסי 

 בבריאות סוגיות 286.4365
 וממשל

 בחירת התמחות ד"ר מיה נגב
 או

 מדיניות בריאות ציבור
 פרופ' שמואל רשפון -286.4260

 בחירת התמחות

 12-8בין השעות  

 
 

ביוסטטיסטיקה למתקדמים 
286.4500 

 חובה לכולם: מסלול תיזה וללא תיזה
 ויקטוריה ברקן-ד"ר ניצנה

 

 
 

10-
12 

ביוסטטיסטיקה למתקדמים תרגיל 
 חובה למסלול תיזה – 286.4500

 קליינשטרן גפן ד"ר / וינשטיין גלית  ד"ר
 

286.4580 
 זכויות אדם מדיניות ובריאות

 ד"ר חדוה איל
 בחירת התמחות

 קורס בחירה כללי לשאר התוכניות

 

 
 חובה למסלול תיזה - 286.4500תרגיל ביוסטטיסטיקה למתקדמים 

 קליינשטרן גפן ד"ר / וינשטיין גלית  ד"ר
 

 בחירה:קורסי 
 

 )*לא מיועד לתזונה( השמנה כסוגיה בבריאות ציבור 286.4829
 חירת התמחות לניהול מנהל וקידוםב ד"ר רוני אלרן ברק

 תקשורת וסיכונים 286.4357
 אדלסברג-פרופ' ענת גסר

 -ד"ר מיה נגב-, בריאות וסביבה תיעדי הפיתוח של האו"ם בראי מדיניו  286.4188
 בחירה

 בחירה-ובריאות שינה 286.4351
 בחירת התמחות לניהול מנהל וקידום ד"ר אלי רוזנברג

 

 
 חובה למסלול תיזה - 286.4500ביוסטטיסטיקה למתקדמים תרגיל 

 קליינשטרן גפן ד"ר / וינשטיין גלית  ד"ר
 

 קורסי בחירה:

 
 )*לא מיועד לתזונה( השמנה כסוגיה בבריאות ציבור 286.4829

 התמחות לניהול מנהל וקידוםחירת ב ד"ר רוני אלרן ברק
 תקשורת וסיכונים 286.4357

 אדלסברג-פרופ' ענת גסר

ד"ר -, בריאות וסביבה תיעדי הפיתוח של האו"ם בראי מדיניו  286.4188
 בחירה -מיה נגב

 בחירה-ובריאות שינה 286.4351
 בחירת התמחות לניהול מנהל וקידוםד"ר אלי רוזנברג 

 

12-
14 

286.4189 
 החלטות קבלת של משפטית הסדרה

 בטיפול
 חובת התמחות
 ד"ר מאיה פלד רז

 

יסודות הניהול, מבוא תיאוריה ודילמות 
 286.4422במערכת הבריאות 

 חובת התמחות 
 פרופ' מאיר פוגטש

סוגיות בדימוי גוף 
286.4839 

 חובת התמחות 
 ד"ר רוני אלרן ברק

 

 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב'
 שיעור ותרגיל חובה

 שעור 286.4150ב 01
 1תרגיל קבוצה  – וינשטייןד"ר גלית 

 286.4150ב 02
 2תרגיל קבוצה - ד"ר רולא חמוד

 12-16בין השעות 
14-
16 

286.4588 
 אתיקה ותאוריות מוסר

  -קול -ד"ר נועם רון
 חובת התמחות 

 

יסודות הכלכלה 
286.4400 

 וינר צביקה ד"ר
 בחירה מומלץ

מחלות  4263
 מדבקות מיוחדות

 סוניה חביבר ד"
 בחירה

יסודות הכלכלה 
286.4400 

 וינר צביקה ד"ר
 חובת התמחות 

אפידמיולוגיה 
תזונתית 

286.4812 
-פרופ' שירה זלבר

 חובה-שגיא



יום 
 ה'

מנהל מערכות  ביואתיקה
 בריאות 

ניהול מערכות 
 בריאות 

 ביוסטטיסטיקה אפידמיולוגיה סביבתית תעסוקתית קהילה קידום בריאות תכנית תזונה

16-
18 

חקיקה בבריאות ציבור 
286.4266 

 ד"ר מאיה פלד רז
 חובת התמחות 

ת בחירקורסי 
 התמחות

ניהול פיננסי של 
מערכות בריאות 

286.4445 
  וינר צביקה ד"ר

 
286.4525  

 נשים בריאות
 בישראל

 ד"ר יהודה בן דוד
 

ניהול פיננסי של 
מערכות בריאות 

286.4445 
 וינר צביקה ד"ר

 חובת התמחות
 למסלול ללא תיזה

ת התמחות בחירו
  מסלול עם תיזה
286.4525  

 נשים בריאות
 בישראל

 ד"ר יהודה בן דוד
 ת התמחותבחיר

פסיכופתולוגיה 
286.4814  

 פרופ' סטיב לוין
 ת התמחותחוב

מושגי מפתח 
בקידום בריאות 

286.4301 
 חובת התמחות 

 "ר מיקה מורןד

חקיקה בבריאות ציבור 
286.4266 

 ד"ר מאיה פלד רז
 חובת התמחות 

 
חקיקה בבריאות ציבור 

286.4266 
 ד"ר מאיה פלד רז
 בחירת התמחות

286.4525  
 בישראל נשים בריאות

 ד"ר יהודה בן דוד
 הבחיר

חקיקה 
בבריאות 

ציבור 
286.4266 

 ד"ר מאיה פלד רז
 חובת התמחות 

 
 ביוסטטיסטיקה ג'

286.4108 
 ד"ר יובל נוב

 חובת התמחות

18-
20 

 בחירת התמחות למנהל וניהול

ר זרקא"ד- הערבית האוכלוסייה הצבא בריאותמיוחדות:  אוכלוסיות 286.4540

 סלמאן 
 ד"ר מוטי חיימי– הדיגיטלי בעידן רפואה -טלמדיסין 286.4988
 דר חאתם חמוד-בחירה -היבטים חברתיים בריאותיים -ערביי ישראל 286.4987

 

 
מודלים ותיאוריות 

של שינוי 
286.4820 

 משה משעליד"ר 
 חובה

 

 קורסי בחירה:
– הדיגיטלי בעידן רפואה -טלמדיסין 286.4988

 ד"ר מוטי חיימי
אוכלוסיות מיוחדות: בריאות  286.4540

 סלמאן ד"ר זרקא-הצבא האוכלוסייה הערבית 
 

היבטים חברתיים  -ערביי ישראל 286.4987
 דר חאתם חמוד- בחירה-בריאותיים

 

 אפידמיולוגיה סביבתית 286.4963
 התמחות לקהילהבחירת  יהונתן דובנוב ד"ר

 
286.4963 

 אפידמיולוגיה סביבתית
 יהונתן דובנוב ד"ר

 בחירת התמחות
 

ד"ר – הדיגיטלי בעידן רפואה -טלמדיסין 286.4988
 מוטי חיימי
 בחירה

 

 
ביוסטטיסטיקה ד' 

286.4109 
 ד"ר פבל גולדשטיין

 חובה
 

 ותוכנית לימודים תשפ"גיות חנהחוברת הב -רשימת כל הקורסים של ביה"ס והתוכניות לימוד. 
 לשונית לסטודנטים. -אתר אוניברסיטת חיפה -כל הקורסים ופרטיהם מופיעים בקטלוג קורסים -*ייתכנו שינויים 

 מידע חשוב קורסים נוספים וסמסטר קיץ:

 'שש"ס 0 -ד"ר מיה נגב 286.4004כתיבה מדעית  – קורס מקוון חובה לכל ביה"ס בסמסטר א 

 286.4831           +  בחירה ל תזונה   -שנתי-8-12יום שישי  דיאטניות למען אוכלוסיות מוחלשות ב' 286.4832 דיאטניות למען אוכלוסיות מוחלשות א 

 286.4116  מסלול עם תיזה למחקר איכותניחובה ל-פרופ' ענת גסר -12-14רביעי  סמס' א 2 שש"ס -איכותני א'  -שיטות מחקר 

 286.5000  9-12שש"ס סמס' ב , שני  2 -פורום דוקטורנטים ב'  286.7000+ פרופ' שירה שגיא זלבר -9-12שש"ס סמס' א שני  2סמינר דוקטורנטים 

 286.4952  בחירה למחקר מתקדם  פרופ' שירה שגיא זלבר -14-16 שש"ס סמס' ב רביעי 2שיטות מחקר מתקדמות לתיזה 

 286.4005    חובה לדוקטורנטים בלבד- לדוקטורנטים שלב ב -אפל–פרופ' אורנה בראון  12-14 שש"ס סמס' א שני 2כתיבת מאמרים בבריאות ציבור 

 286.4205   שש"ס 0 –ד"ר יובל נוב  -14-16סמסטר א +ב יום שני  –ליווי סטטיסטי לכותבי תיזה ודוקטורנטים 

 290.4077  GCP  בחירה לכולם -שש"ס 2 –  -מקוון סמסטר א –אתיקה ומשפט בבריאות 

 286.4974 ניהול וניתוח נתונים ב-SPSS- לא יתקיים בתשפ"ג  בחירה לכולםשש"ס  2 -קיץ-ד"ר פבל גולדשטיין 

 286.4807   בחירה לתזונה -שש"ס  4קיץ  –פרופ' יעל לצר  -תאוריות של משפחה וטיפול משפחתי 

 286.4437  וביוסטטיסטיקהת התמחות למנהל ניהול בחיר -שש"ס 2קיץ  –ד"ר ירון דנקמפ –אינפורמטיקה רפואית 

 286.4823   תזונהבחירה ל -שש"ס  4קיץ  -גב' נטע לוטרמן –הטיפול הקבוצתי 

 286.4185           מתוקשב -שש"ס סמסטר ב 2-מחשבות והתנהגויות אובדניות: מבוא ונושאים מתקדמים 
  כל החובות שבשנתון על פי -שש"ס בשנתיים 36*שימו לב, סטודנטים במסלול עם תיזה בכל התוכניות צריכים ללמוד 

  על פי כל החובות שבשנתון -שש"ס בשנתיים 42*שימו לב, סטודנטים במסלול ללא תיזה בכל התוכניות צריכים ללמוד 

https://publichealth.haifa.ac.il/images/SecondDegreeInformation/TASHPAG/hoveret.pdf

