
 יום רביעי -סמסטר א'  -שנה ב' -מערכת לימודים 

 ביוסטטיסטיקה סביבתית תעסוקתית אפידמיולוגיה קהילה קידום בריאות תזונה 

 
8-
10 

 
 הפרעות אכילה

 חובה
 286.4806 

 ברק-ד"ר רוני אלרן

 

 
286.4376  

שימוש באמצעי 
חינוך לצורך -בידור

ים העברת מסר
 בריאותיים

 פרופ' ענת גסר אדלסברג

 בחירת התמחות
 או

מדיניות חיסונים 
286.4250 

 פרופ' שמואל רשפון
 בחירת התמחות

286.4380 
אתגרים ניהוליים וחברתיים 

 בתחלואה כרוניות
 רונית אנדוולט ’פרופ

 ת התמחותבחיר

 

מדיניות חיסונים 
286.4250 

פרופ' שמואל 
 רשפון
 חובה

286.4380 
אתגרים ניהוליים 

וחברתיים בתחלואה 
 כרוניות

 רונית אנדוולט ’פרופ
 בחירת התמחות

 
 
 

מדיניות 
חיסונים 

286.4250 
פרופ' שמואל 

 רשפון
בחירת 
 התמחות

 
מבוא למחלות תעסוקתיות 

286.4550 
 חובה

  ד"ר אלון לאופר פרץ

 
 

 קטיםיפרו
 בביוסטטיסטיקה

286.4009 
 פבל גולדשטייןד"ר 

 חובה
10-
12 

286.4421 
 ניהול מקצועות בריאות

 רונית אנדוולט ’פרופ
 ת התמחותבחיר

286.4421 

ניהול מקצועות 
 בריאות

 רונית אנדוולט ’פרופ
 ת התמחותבחיר

286.4421 
 ניהול מקצועות בריאות

 רונית אנדוולט ’פרופ
 בחירה

12-
14 

 

מדיניות תזונתית 
 בראיה עכשווית

 ’פרופ  – 286.4375

 רונית אנדוולט
 ת התמחות בחיר

מבוא לבטיחות 
וניהול סיכונים 

 בחירה-286.4962
 פורת דיאנה-בלנקד"ר 

 

  תכנון והערכת תכניות
 התערבות בקידום בריאות

 חובה
286.4310 
 אפל-פרופ' אורנה בראון
 ד"ר מיקה מורן

מבוא לבטיחות 
וניהול סיכונים 

 בחירה-286.4962
 פורת דיאנה-בלנקד"ר 

מדיניות תזונתית 
 בראיה עכשווית

286.4375 –  
 רונית אנדוולט ’פרופ

 הבחיר

 
 אפידמיולוגיה למתקדמים

 חובה 
286.4570 

 וינשטייןד"ר גלית 

 
מבוא לבטיחות וניהול סיכונים 

286.4962 
 חובה

 פורת דיאנה-בלנק ד"ר

 קורס בחירה כללי:

מדיניות תזונתית 
 בראיה עכשווית

286.4375 
מבוא לבטיחות וניהול 

 286.4962סיכונים 

 ודוקטורט איכותני למסלול תיזה מחקר איכותני חובה-איכותני –שיטות מחקר 
 12-14 פרופ' ענת גסר אדלסברג בין השעות  286.4116

14-
16 

 
הדרכה לתיזה 

 ועבודת גמר
286.4006 

 שגיא -פרופ' שירה זלבר

 חובה

 286.4001הדרכה לתיזה 
 ד"ר מיה נגב

 חובה למסלול עם תיזה
 

 286.4320 השפעת מאפיינים חברתיים על בריאות
 ת התמחותבחיר

 אפל-פרופ' אורנה בראון

  286.4001.א.01הדרכה לתיזה 
 חובה למסלול עם תיזה

 ד"ר מיה נגב

 או
 תיזה ללאחובה למסלול  286.4002הדרכה לעבודת גמר 

 ד"ר גפן קליינשטרן

 

הדרכה לתיזה 
.01286.4001 

 מיה נגבד"ר 

 חובה למסלול עם תיזה
 בחריה כללית

השפעת מאפיינים 
 חברתיים על בריאות

ורנה פרופ' א 286.4320

 אפל-בראון
16-
18 

טיפול קוגניטיבי 
 התנהגותי
286.4805  

 חובה
 העצני ד"ר ציפי

*השיעור יתחיל ב 
16:00 

286.4177 
 סביבות מקדמות בריאות ובנות קיימא

 ד"ר מיקה מורן
 ת התמחותבחיר

 ארגונומיה פיזיקלית
286.4923 
 ד"ר יוהנה גייגר

 אחת לשבועיים
 חובה

 שיטות בגהות
 תעסוקתית
286.4922 

 מר שי שגב
 חובה -אחת לשבועיים

 

18-
20 

 

 



 

 יום חמישי' -סמסטר א-מערכת לימודים שנה ב

 ניהול מערכות בריאות  מנהל מערכות בריאות 

 
8-12 

 
 
 

 
 286.4412כלכלת בריאות מורחב 

 חובה
 מר אבשלום וקנין

 

 286.4402מבוא למדיניות ציבורית בבריאות א'  12-14
 ד"ר מיה נגב

 חובה

 286.4438אתיקה ומשפט בבריאות 
 ד"ר מאיה פלד רז

 חובה
  

 למסלול עם תיזה חובה 286.4001א. 20.הדרכה לתיזה  14-16
 שגיא -פרופ' שירה זלבר

 או
 לכל: אתגרים והזדמנויותמדיניות עיר בריאה  286.4175

 ת התמחותבחיר -דר מיקה מורן
 או

 אסטרטגיות למניעה וניהול של הפרעות פסיכיאטריות  286.4186

 ת התמחותחירב -פרופ' סטיב לוין

 

16-18 
/ 

16-20 

 
 ד"ר יצחק זיידס 286.4405מערכות בריאות בעולם  16-18

 אחת לשבועיים- קורס חובה

 או 
 ת התמחותבחיר 286.4435 מדיניות עסקית ושיווק בבריאות 20-16

 ד"ר יצחק זיידס אחת לשבועיים קורס בחירה 
 על פי כל החובות שבשנתון -שש"ס בשנתיים 36בכל התוכניות צריכים ללמוד  -תיזהעם * סטודנטים במסלול 
 על פי כל החובות שבשנתון -בשנתייםשש"ס  42בכל התוכניות צריכים ללמוד  -תיזה ללא *סטודנטים במסלול 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 יום רביעי   -סמסטר ב' -מערכת לימודים שנה ב '

 ביוסטטיסטיקה סביבתית תעסוקתית אפידמיולוגיה קידום בריאות תכנית תזונה 

8-10   
תכנון אסטרטגי לשינוי התנהגות 

 בריאותית
286.4385 
 פרופ' ענת גסר

 חובה

 בחירה ובריאות ציבורית במדיניות חדשות גישות  286.4403

  ד"ר מיה נגב

 

 
למידת מכונה: יישום 

 בתחום הבריאות
286.4112 
 אורטל דיין

 בחירת התמחות
 

10-12 286.4804 
 ראיון מוטיבציוני

 אנדוולטדר רונית 

 בחירת התמחות
 

286.4547 
 תזונה וסרטן 

 פרופ' ליטל קינן בוקר
 לתזונה ת התמחותבחיר

286.4547 
 תזונה וסרטן 

 פרופ' ליטל קינן בוקר
 ת התמחותבחיר

 

 טוקסיקולוגיהמבוא ל
 286.4912 

 חובה
 ד"ר יונה אמסטר

12-14  
 ( 1)קב'  286.4821סוגיות בטיפול 

 ד"ר רוני אלרן ברק
 חובה
 

 
 
 
 
 
 

286.4350 
 אורחות חיים

 
 רונית אנדוולט’ פרופ

  ת התמחותבחיר

 
קידום בריאות 

 במקומות עבודה 
286.4343     

 ד"ר יונה אמסטר
  ת התמחותבחיר

 

 
סקירת ספרות שיטתית 

 אנליזה -ומטה
286.4128 

 וינשטייןד"ר גלית 
 חובה
 

 
קידום בריאות במקומות 

 עבודה 
286.4343     

 אמסטרד"ר יונה 
 חובה 

 
 ניתוח 286.4122

בחירת -שרדותיה
 התמחות

 ד"ר גפן קליינשטרן
 

ד"ר רוני ( 2)קב'  286.4821סוגיות בטיפול  14-16
 חובה אלרן ברק

 או 
 שיטות מחקר מתקדמות לתיזה 286.4952

 שגיא-פרופ' שירה זלבר
 בחירה למסלול עם תיזה לכל התוכניות

מהלכה  אפידמיולוגיה 
 286.4325 למעשה

 פרופ' ליטל קינן בוקר
 ת התמחותבחיר

 

 
הכרה ובקרה הנדסית 

286.4921 
  מר שי שגב

 חובה

 
286.4111  

 התנסות ביעוץ סטטיסטי
 גולדשטייןד"ר פבל 

 בחירת התמחות

16-18  
 יישומי טיפול קוגניטיבי התנהגותי

286.4808 
 חובה

 העצני ד"ר ציפי
 16:00*השיעור יתחיל ב 

 
 

 נוער בני בריאות קידום 286.4341
 פרופ' דיאן לוין זמיר
 בחירת התמחות

 

286.4206 
 יובל נובד"ר  חשיבה סטטיסטית

 ביוסטטיסטיקהבחירת התמחות 
 כלליתובחירה 

 286.4311 פרקטיקום בקידום בריאות 18-20
 חובה

 פרופ' דיאן לוין זמיר+ 
 מנור-גב' ניבה בסודו

 

  

 14-16סמסטר ב' יום רביעי  -שגיא-פרופ' שירה זלבר- לתיזהשיטות מחקר מתקדמות  286.4952: בחירה למסלול עם תיזה לכל התוכניות 

 
 
 



 חמישייום  –סמסטר ב' -מערכת לימודים שנה ב'

 קהילה ניהול מערכות בריאות מנהל מערכות בריאות  
8-10  

 בחירה-רפואה-ביו עסקית יזמות 286.4420
 פרופ' מאיר פוגטש

 בחירה-רפואה-ביו עסקית יזמות 286.4420
 וגטשפפרופ' מאיר 

 או
 וממשל בבריאות סוגיות -בחירה 286.4365

 ד"ר מיה נגב

 

286.4365 
 וממשל בבריאות סוגיות 

 מיה נגב ד"ר

 ת התמחותבחיר

 
מדיניות בריאות ציבור מסלול 

 286.4260  קהילה-תיזה

 שש"ס 4-פרופ' שמואל רשפון

 למי שלא למד בשנה א חובה
10-12 

 בחירה -ד"ר מיה נגב-, בריאות וסביבה תיעדי הפיתוח של האו"ם בראי מדיניו  286.4188
 אדלסבורג-פרופ' ענת גסר בחירה -תקשורת וסיכונים 286.4357

 בחירת התמחות לניהול ומנהל ובחירה כללית לשאר התוכניות -ד"ר אלי רוזנברג -ובריאות שינה 286.4351
 בחירת התמחות  -ד"ר רוני אלרן ברק- השמנה כסוגיה בבריאות ציבור 286.4829

 החלטות קבלת 286.4433 12-14
 ת התמחותבחיר

 ד"ר צביקה ויינר
 בחירה- ניהול בארגוני הבריאות בישראל, הלכה למעשה 286.4423

 פרופ' מיקי שרף
 

286.4189 
 בטיפול החלטות קבלת של משפטית הסדרה

 בחירת התמחות
 ד"ר מאיה פלד רז

 *לא מיועד למי שלמד את הקורס אתיקה ומשפט

 
 

 החלטות קבלת 286.4433
 ת התמחותבחיר

 ד"ר צביקה ויינר
- הבריאות בישראל, הלכה למעשהניהול בארגוני  286.4423

 בחירה
 פרופ' מיקי שרף

 
 החלטות קבלת 286.4433

 ד"ר צביקה ויינר
 בחירה

 

286.4189 
 בטיפול החלטות קבלת של משפטית הסדרה

 ת התמחותבחיר
 ד"ר מאיה פלד רז

 עד למי שלמד את הקורס אתיקה ומשפט*לא מיו

14-16  
 פרופ' מיקי שרף בחירה -מול האתגריהמציאות אל  -אי שוויון בבריאות 286.4424 

 
 או 

 שחפת, איידס וקוביד–מחלות מדבקות מיוחדות  286.4263
 ר סוניה חביבד"

 בחירה
 

 
 שחפת, איידס וקוביד–מחלות מדבקות מיוחדות  286.4263

 ר סוניה חביבד"
 בחירה

 
 או
 

 פרופ' מיקי שרף בחירה -המציאות אל מול האתגרי -אי שוויון בבריאות 286.4424
 

 

 ת התמחות למנהל וניהול בחירה כללי לקהילהבחיר 16-18
 ד"ר שמואל קלנג -הפארמה שוק, התרופות סל, רגולציה, תרופות 286.4441

 או

  ד"ר יהודה בן דוד בישראל נשים בריאות 286.4525
 

  ת התמחות למנהל וניהול בחירה כללי לקהילהבחיר 18-20
 סלמאן ר זרקא"ד -הצבא בריאות 286.4540

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

 
  בחירה כללי יהונתן דובנוב ד"ר אפידמיולוגיה סביבתית  286.4963

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

 

 
 
 
 



 
  רשימת כל הקורסים בחוברת זו -חוברת ההנחיות ותוכנית הלימודים לתשפגיש לקרוא בעיון את! 

 
 קורסים נוספיםומידע חשוב 

 286.4010   שש"ס 2-ופגישות מתואמות  מקווןקורס ' בסמסטר  -ד"ר מיה נגב -מסלול ללא תיזה–חובה למנהל וניהול–הדרכה למבחן גמר 

 286.4001  שש"ס 2 -)הרשמה לקורס זה דרך מזכירות ביה"ס( 10-12סמסטר ב, יום רביעי  - וינשטייןד"ר גלית  -קורס מאסף -גמר ופרויקטהדרכה לתיזה 

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

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

 286.5000  9-12שש"ס סמס' ב , שני  2 -פורום דוקטורנטים ב'  286.7000פרופ' 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 

 286.4205  שש"ס. 0 -שכותבים תיזה ודוקטורטבחירה  לכל הסטודנטים  – 14-16שנתי יום שני  -ליווי סטטיסטי לתלמידי מחקר 

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

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

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

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

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

 286.4185           מתוקשב -שש"ס סמסטר ב 2-מחשבות והתנהגויות אובדניות: מבוא ונושאים מתקדמים 

 

  על פי כל החובות שבשנתון -שש"ס בשנתיים 36שימו לב, סטודנטים במסלול עם תיזה בכל התוכניות צריכים ללמוד 

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

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

 

 

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

