
 
 

 

 ל מערכות בריאות תשפ"ב ניהו
 

 סמסטר קיץ 

 2021מחזור אוקטובר  שימת קורסים ר

 202241שנה א' - מסלול בוקר

 * 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

אתיקה במערכות    
 בריאות 

-פרפמלה לאו  פרופסור מקוון 
 יוקלס

 מפגשים  2 תקשוב 

   שמואל רוזנמן  דוקטור  שיעור בריאותכלכלת  08:30-11:30 ב'

   סיגל נעים  דוקטור שיעור גרונטולוגיה 12:00-15:00 

   רוני לזר דוקטור שיעור יסודות החשבונאות  08:15-11:15 'ג

   יניב לוי  רואה חשבון תרגיל יסודות החשבונאות 11:30-13:15 

   מירה שטולמן גברת שיעור מבוא לאפידמיולוגיה  13:30-15:30 

   אלישי בן יצחק  עורך דין שיעור יסודות הביטוח 10:00-12:00 ה'

    בחירה קורסי בחירה  12:30-14:30 



 
 

 סמסטר קיץ 

 2021מחזור אוקטובר  שימת קורסים ר

 202242שנה א' -ערבמסלול  

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

 ת.את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכו 

  

 יום 

 

 שעות

 

 שם קורס

 

אופן  
 הוראה

 מרצה

 

 חדר

 

 הערות

מפגשים   2 תקשוב  מר אחיעד מינס מקוון  מבוא למערכות מידע   
במהלך  

 הסמסטר 

   שמואל רוזנמן  דוקטור  שיעור כלכלת בריאות 16:00-19:00 ב'

   גלית בוטבול דוקטור שיעור מבוא לפסיכולוגיה  19:15-22:15 

   סיגל נעים  דוקטור שיעור גרונטולוגיה 16:00-19:00 ד'

   אלישי בן יצחק  עורך דין שיעור יסודות הביטוח 19:30-21:30 

   אורן בשן  דוקטור שיעור מבוא למאקרו כלכלה 09:00-11:00 ו'

    בחירה קורסי בחירה  11:30-13:30 



 
 

 סמסטר קיץ 

 2021מחזור אוקטובר  שימת קורסים ר

 202245קבוצת הנדסאים  -  שנה א'

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

 ת.את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכו 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

 תקשוב   מר אחיעד מינס מקוון  מבוא למערכות מידע   

מפגשים   2

 בסמסטר 

   סיגל נעים  דוקטור שיעור גרונטולוגיה 08:00-11:00 ב'

   מיכל ליינר גברת שיעור יסודות הניהול  11:15-14:15 

   גלית בוטבול דוקטור שיעור מבוא לפסיכולוגיה  14:30-17:30 

    בחירה קורסי בחירה  9:00-11:00 ד'

    בחירה קורסי בחירה  11:30-13:30 



 
 

 סמסטר קיץ 

 2021מחזור אוקטובר  שימת קורסים ר

 202246  שנה א'  - מסלול נוסף 

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

   ת.את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכו 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

אתיקה במערכות    
 בריאות 

-פמלה לאופר  פרופסור מקוון 
 יוקלס

 מפגשים  2 תקשוב 

שיעור   יסודות החשבונאות  08:00-13:00 ב'
 ותרגול

   יניב לוי  רואה חשבון 

   שמואל רוזנמן  דוקטור שיעור בריאותכלכלת  13:30-16:00 

   אלישי בן יצחק  עורך דין שיעור יסודות הביטוח 08:30-10:30 ג'

   מירה שטולמן גברת שיעור מבוא לאפידמיולוגיה  11:00-13:00 

   גלית בוטבול דוקטור שיעור פסיכולוגיה  13:15-16:00 

    בחירה קורסי בחירה  9:00-11:00 ה'

   אורן בשן  דוקטור שיעור מבוא למאקרו כלכלה 11:30-13:30 

   ם סיגל נעי דוקטור רשיעו גרונטולוגיה 13:45-15:45 



 
 

 סמסטר קיץ 

 2020מחזור אוקטובר  שימת קורסים ר

 202141קבוצה   - שנה ב' בוקר 

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

 ת.  את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכו 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

מפגשים   2  מר אלעד בוכריס מקוון  ניהול לוגיסטי  
במהלך  

 הסמסטר 

מפגשים   2   עיוני  סמינר עיוני  08:00-11:45 א'
במהלך  

 הסמסטר 

   שמואל רוזנמן  דוקטור שיעור סוגיות בניהול מרפאות  12:00-15:45 

    בחירה קורסי בחירה  09:00-11:00 ד'

    בחירה קורסי בחירה  11:30-13:30 



 
 

 סמסטר קיץ 

 2020מחזור אוקטובר  שימת קורסים ר

 202142קבוצה   - שנה ב' ערב 

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

 ת.  את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכו 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

    דוקטור סיגל נעים  שיעור רפואה דיגיטלית  16:00-18:00 א'

   אלישי בן יצחק  עורך דין שיעור יסודות הביטוח 18:30-20:30 

    בחירה קורסי בחירה  16:00-18:00 ב'

    בחירה קורסי בחירה  18:30-20:30 

מפגשים   2   עיוני  סמינר עיוני  09:00-13:00 ו'
במהלך  

 הסמסטר 



 
 

 סמסטר קיץ 

 2021 ביבמחזור א שימת קורסים ר

 202143קבוצה  - שנה ב' אביב ערב 

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

 ת.  את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכו 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

מקוון+ שני    מר אלעד בוכריס מקוון  ניהול לוגיסטי  
 מפגשים

 16:00-18:45 א'

19:00-21:00 

 ניהול מרפאות 

 רפואה דיגיטלית 

 שיעור

 שיעור

 שמואל רוזנמן  דוקטור

 דוקטור סיגל נעים 

  

 

 ב'

 

 

16:00-18:00   

18:15-22:15 

 

 קורסי בחירה 

 סמינר עיוני 

 

 בחירה

 עיוני 

 

 

 

 

 

 

מפגשים   2
במהלך  

 הסמסטר 

 08:00-11:15 ו'

11:30-13:30 

 אנגלית מתקדמים ב'

 קורסי בחירה 

 שיעור

 בחירה

   



 
 

 סמסטר קיץ 

 2021 ביבמחזור א שימת קורסים ר

 202144קבוצה   -שנה ב' אביב בוקר 

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

 ת.  את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכו 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

אתיקה במערכת    

 הבריאות 

-פמלה לאופר  פרופסור מקוון 
 יוקלס

מקוון+ שני   
 מפגשים

מפגשים   2   עיוני  עיוני סמינר  08:00-11:45 א'
במהלך  

 הסמסטר 

    שיעור אנגלית מתקדמים ב' 12:00-16:00 

    בחירה קורסי בחירה  09:00-11:00 ד'

   אלישי בן יצחק  עורך דין שיעור יסודות הביטוח 12:00-14:00 

    שיעור רפואה דיגיטלית  14:30-16:00 



 
 

 סמסטר קיץ 

 2020 אוקטובר מחזור  שימת קורסים ר

 202146שנה ב' אביב הנדסאים קבוצה 

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

 ת.  את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכו 

 יום 

 

 שעות

 

 שם קורס

 

אופן  
 הוראה

 מרצה

 

 חדר

 

 הערות

ניהול משאבי אנוש    

 במערכת הבריאות 

  2מקוון   מר אופיר קבילו  מקוון 
מפגשים  
במהלך  

 הסמסטר 

   אלישי בן יצחק  דיןעורך  שיעור יסודות הביטוח 8:30-10:30 ד'

   דוקטור סיגל נעים  שיעור רפואה דיגיטלית  10:45-12:45 

   יניב לוי  רואה חשבון שיעור חשבונאות ניהולית  13:00-15:00 

מפגשים   2   עיוני  סמינר עיוני  15:30-19:30 
במהלך  

 הסמסטר 


