
 

 ל מערכות בריאות תשפ"ב והני
 

 

 סמסטר ב' 

 2021רשימת קורסים מחזור אוקטובר 

 202241שנה א'  –מסלול ערב 

 רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,  רכז* הנהלת המ

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות. 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

מבוא למערכות מידע    
 לניהול

  מפגשים 2 תקשוב  מר אחיעד מינס מקוון 
במהלך  

 הסמסטר 
יחד עם  
קבוצה  

202246 

ניהול מערכות שירותי   10:45-13:15 'ב
 בריאות ב'

   שמואל רוזנמן  דוקטור  שיעור

   גלית בוטבול דוקטור שיעור מבוא לפסיכולוגיה  13:30-16:00 

   מיכל ליינר גברת שיעור יסודות הניהול  08:00-10:30 'ג

   אורן בשן  דוקטור שיעור מבוא למאקרו כלכלה 10:45-12:15 

ש"ס   2+    שיעור אנגלית בסיסי 12:45-16:00 
 יקשובת

יציאה לקהילה וחשיפה   08:30-11:45 ה'
 לניהול רפואי

 קבוצה א'  גיא טוביאס דוקטור שיעור

יציאה לקהילה וחשיפה   12:00-15:15 
 לניהול רפואי

 קבוצה ב'  גיא טוביאס דוקטור שיעור



 

 סמסטר ב' 

 2021רשימת קורסים מחזור אוקטובר 

 202242שנה א'  –מסלול ערב 

 הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 .הזכותאת דרישות הקורסים ואת נקודות 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

  תקשוב  חן ריגר  דוקטור מקוון  כתיבה מדעית   

אתיקה במערכת    
 הבריאות 

מפגשים   2 תקשוב  יוקלס-פמלה לאופר  פרופסור מקוון 
במהלך  

 הסמסטר 

יציאה לקהילה וחשיפה   16:00-19:15 ב'
 לניהול רפואי

   גיא טוביאס דוקטור  שיעור

   מיכל ליינר דוקטור שיעור יסודות הניהול  16:00-18:30 ד'

ניהול מערכות שירותי   19:00-21:30 
 בריאות ב'

   ארנון מקורי  דוקטור שיעור

   אורן בשן  דוקטור שיעור קרו כלכלהימבוא למ 08:30-10:00 ו'

ש"ס   2+    שיעור אנגלית בסיסי 10:15-13:30 
 תיקשוב



 סמסטר ב' 

 2021רשימת קורסים מחזור אוקטובר 

 202245קבוצת הנדסאים  –שנה א' 

 הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.את 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

   אלישי בן יצחק  עורך דין שיעור טוחבייסודות ה 08:30-10:00 'ב

   אורן בשן  דוקטור שיעור מבוא למאקרו כלכלה 10:30-12:00 

ניהול מערכות שירותי   12:30-15:00 
 בריאות ב'

   גיא טוביאס דוקטור שיעור

ש"ס   2+    שיעור אנגלית בסיסי 15:15-18:30 
 תקשוב 

   גיא טוביאס דוקטור שיעור יציאה לקהילה  8:30-11:45 'ה



 סמסטר ב' 

 2021רשימת קורסים מחזור אוקטובר 

 202246שנה א'  -מסלול נוסף 

 הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

מבוא למערכות מידע    
 בניהול

 

מפגשים   2 תקשוב  מר אחיעד מינס מקוון 
במהלך  

 הסמסטר 
יחד עם קב'  

202241 
ניהול מערכות שירותי   9:00-11:30 ב'

 בריאות ב'
   גיא טוביאס דוקטור שיעור

ש"ס   2+    שיעור אנגלית בסיסי 12:00-15:15 
 תקשוב 

   אורן בשן  דוקטור שיעור מבוא למיקרו כלכלה 9:00-10:30 ג'

   מיכל ליינר גברת רשיעו יסודות הניהול  11:00-13:30 

   גיא טוביאס דוקטור שיעור לקהילה יציאה  9:00-12:15 ד'



 סמסטר ב' 

 2020רשימת קורסים מחזור אוקטובר 

 202141בוקר ' בשנה 

 הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

ומשפט במערכת חוק   
 הבריאות 

מפגשים   2  אליהו ביטון  עורך דין מקוון 
במהלך  

 הסמסטר 

     שיעור רפואה דיגיטלית  08:30-10:00 'א

   שמואל רוזנמן  דוקטור שיעור כלכלת בריאות 10:30-13:00 

    בחירה קורסי בחירה  13:30-15:00 

     שיעור 'אנגלית מתקדמים ב 08:30-11:45 'ד

ניהול ותפעול מערכות  12:00-14:30 
 בריאות בעולם 

   אמה אברבוך  דוקטור שיעור



 סמסטר ב' 

 2020רשימת קורסים מחזור אוקטובר 

 202142 ערב' בשנה 

 תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,הנהלת המרכז רשאית לשנות את *

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

  

אופן   קורסשם  שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

חוק ומשפט במערכת   
 הבריאות 

  2מקוון +   אליהו ביטון  עורך דין מקוון 
מפגשים  
במהלך  

 הסמסטר 

    חן ריגר  דוקטור שיעור שיטות מחקר   16:00-17:30 'א

   מר אחיעד מינס תרגיל שיטות מחקר 18:00-19:30 

   איתי שרוני  דוקטור שיעור חשבונאות ניהולית  16:00-17:30 'ב

   שמואל רוזנמן  דוקטור שיעור כלכלת בריאות 17:45-20:15 

 202143עם   מירה שטולמן גברת שיעור אפידמיולוגיה  20:30-22:00 

    שיעור אנגלית מתקדמים ב' 08:30-11:45 ו'

    בחירה קורסי בחירה  12:00-13:30 



 סמסטר ב' 

 2021 ביברשימת קורסים מחזור א

 202143  אביב ערב' בשנה 

 הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 נקודות הזכות.את דרישות הקורסים ואת  

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

אתיקה במערכת    
 הבריאות 

-פמלה לאופר  פרופסור מקוון 

 יוקלס

מקוון+ שני   
 מפגשים 

   שמואל רוזנמן  דוקטור שיעור כלכלת בריאות 16:00-18:30 א'

   אלישי בן יצחק  עורך דין שיעור יסודות הביטוח 19:00-20:30 

    בחירה קורסי בחירה  21:00-22:30 

   סיגל נעים  דוקטור שיעור גרונטולוגיה 16:00-18:30 'ב

   איתי שרוני  דוקטור שיעור יסודות המימון  18:45-20:15 

עם    מירה שטולמן גברת שיעור אפידמיולוגיה  20:30-22:00 
202142 

    שיעור 'אאנגלית מתקדמים  08:30-11:45 'ו

    בחירה קורסי בחירה  12:00-13:30 



 

 סמסטר ב' 

 2021 ביברשימת קורסים מחזור א

 202144 אביב בוקר' בשנה 

 הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

ניהול טכנולוגיות   
 ואבטחת מידע

  דביר פלג  דוקטור מקוון 

 

מקוון+   
שני  

 מפגשים 

נדלר/מר  רוניה  דוקטור שיעור יישומי מחשב 09:30-11:00 א'
 אלעד בוכריס

  

רוניה נדלר/מר   דוקטור תרגיל יישומי מחשב 11:30-13:00 
 אלעד בוכריס

  

    הבחיר קורסי בחירה  13:30-15:00 

   דביר פלג  דוקטור שיעור מדיניות מערכות בריאות  08:30-11:00 ג'

תכנון והערכת שירותי  11:30-14:00 
 בריאות 

   דביר פלג  דוקטור שיעור

   יניב לוי  רואה חשבון שיעור חשבונאות ניהולית  14:30-16:00 

    שיעור 'אאנגלית מתקדמים  09:00-12:15 'ד



 סמסטר ב' 

 2020 וקטוברמחזור ארשימת קורסים 

 202146 הנדסאים' בשנה 

את   הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

ניהול טכנולוגית ואבטחת    
 מידע 

מקוון+שני    דביר פלג  דוקטור מקוון 
 מפגשים 

תכנון והערכת שירותי  08:30-11:00 'ד
 בריאות 

   דביר פלג  דוקטור שיעור

   שמואל רוזנמן  דוקטור שיעור כלכלת בריאות 11:30-14:00 

    שיעור אנגלית מתקדמים ב' 14:15-17:30 



 סמסטר ב' 

 2021 ביברשימת קורסים מחזור א

 202047 הנדסאים' גשנה 

את   הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

אופן   קורסשם  שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

 חוק ומשפט במערכת   
 הבריאות 

 מקוון 

 

 אליהו ביטון  עורך דין

 

 

 

מקוון+שני  

 מפגשים 

 

 

   שמואל רוזנמן  דוקטור שיעור סוגיות בניהול מרפאות  08:30-11:00 ד'

תכנון והערכת שירותי  11:30-14:00 
 בריאות 

   דביר פלג  דוקטור שיעור

   דביר פלג  דוקטור שיעור מדיניות מערכות בריאות  14:30-17:00 

    מחקרי סמינר מחקרי 17:15-20:30 


