7.9.22
תכנית לימודים תואר ראשון במנהל מערכות בריאות
מסלול יום מזורז שנה"ל תשפ"ג
על מנת להשלים תואר ראשון במנהל מערכות בריאות על הסטודנטים ללמוד  120נ"ז
בכל שנות לימודיהם לתואר לפי החלוקה הבאה:
 93נ"ז קורסי חובה (כולל אנגלית)
 21נ"ז קורסי התמחות חובה
 3נ"ז סמינר
 3נ"ז פרויקט
שנה א' מסלול יום (סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"ג)
קורסי חובה
שם הקורס
יסודות החשבונאות א'
( 2קבוצות)

מבוא לסטטיסטיקה
( 2קבוצות)

מבוא לבריאות הציבור
מערכת הבריאות בישראל
(מקוון)
מבוא לכלכלה
( 2קבוצות)

ניהול משאבי אנוש בבריאות
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר
א'
כתיבה אקדמית ויישומי
מחשב (מקוון)
תקשורת ובריאות מקוון
ניהול בתי חולים
יזמות לקידום בריאות
חדשנות רפואית
יסודות השיווק במערכת
הבריאות (מקוון)
שיטות מתקדמות ויישומים
סטטיסטים
( 2קבוצות)

שיטות כמותיות בניהול

שם המרצה

קוד קורס

נקודות זכות

רו"ח עמי מי -טל
רו"ח שי פורז
שיעור  3ש"ס
ד"ר אסף שריג
מר שי ליבוביץ
שיעור  3ש"ס
פרופ' גבריאל חודיק
שיעור  3ש"ס
טרם נקבע
שיעור  3ש"ס
ד"ר יניב איתן
מר נוישטיין נתי
שיעור  3ש"ס
ד"ר יפית רפאל
שיעור  2ש"ס
פרופ' חודיק גבריאל
 3ש"ס
גב' סמדר חן עזרא
שיעור  3ש"ס
מר דורון קופרשטיין
שיעור  2ש"ס
רו"ח פנחס צרויה
שיעור  3ש"ס
שיר בן יעיש
שיעור  2ש"ס
אלכסנדר גמוס
שיעור  3ש"ס
ד"ר מיכאלה אלרם
שיעור  3ש"ס
ד"ר אסף שריג
מר שי ליבוביץ
שיעור  3ש"ס
ד"ר אסף שריג
מר שי ליבוביץ
שיעור  3ש"ס

8014

 3נ"ז

40000

 3נ"ז

40006

 3נ"ז

40076

 3נ"ז

40002

 3נ"ז

406014

 2נ"ז

40010

 3נ"ז

40058

 3נ"ז

40013

 2נ"ז

40020

 3נ"ז

40068

 2נ"ז

40071

 3נ"ז

40011

 3נ"ז

40057

 3נ"ז

406010

 3נ"ז

סוציולוגיה של הבריאות
מבוא לפסיכולוגיה
מקוון
אנגלית כשפה זרה-
מתקדמים ב'

ד"ר אילנה מזרחי
שיעור  2ש"ס
טרם נקבע
שיעור  2ש"ס
מרצים שונים
שיעור  4ש"ס

40079

 2נ"ז

40082

 2נ"ז

1027

 2נ"ז

קורסי התמחות בגרונטולוגיה
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

נקודות זכות

מאבק באלימות ,התעללות
והתעמרות בזקנים
הזקנה והמשפחה

ד"ר אילנה מזרחי נאור
שיעור  3ש"ס
ד"ר אילנה מזרחי נאור
שיעור  3ש"ס
ד"ר אייל כהן
שיעור  3ש"ס
ד"ר אילנה מזרחי נאור
שיעור  3ש"ס

40054

 3נ"ז

40052

 3נ"ז

40061

 3נ"ז

40050

 3נ"ז

זקנה ומשפט
גרונטולוגיה חברתית בארגון

סה"כ בשנה א' 48 :נ"ז חובה ו 12 -נ"ז התמחות
שנה ב' מסלול יום (סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"ב)
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

אפידמיולוגיה ושיטות מחקר
ב'
ניהול מרפאה בקהילה

פרופ' חודיק גבריאל
שיעור  3ש"ס
ד"ר תמר שלום
שיעור  3ש"ס
פרופ' יורם בלשר
שיעור  2ש"ס
רו"ח עמי מי-טל
שיעור  3ש"ס
ד"ר תמר שלום
שיעור  3ש"ס
ד"ר תמר שלום
שיעור  3ש"ס
ד"ר אייל כהן
שיעור  3ש"ס
טרם נקבע
שיעור  3ש"ס
ד"ר ואסף נעאמנה
שיעור  3ש"ס

40012

נקודות
זכות
 3נ"ז

40074

 3נ"ז

40075

 2נ"ז

40008

 3נ"ז

40001

 3נ"ז

8013

 3נ"ז

40017

 3נ"ז

40078

 3נ"ז

40023

 3נ"ז

מערכות בריאות בעולם
מבוא למימון
יסודות הניהול (מקוון)
מבוא להתנהגות ארגונית
(מקוון)
רפואה ומשפט (מקוון)
ניהול סיכונים ובטיחות
הטיפול
אתיקה רפואית (מקוון)
* סטודנטים שהתחילו את
לימודיהם בתשפ"ב לא צריכים
קורס זה

ביטוחי בריאות ושב"ן

טרם נקבע
שיעור  3ש"ס

40072

 3נ"ז

הערכה כלכלית של
טכנולוגיה רפואית
כלכלת בריאות
סמינר
פרוייקט
לוגיסטיקה ובריאות
ניהול רפואת אסונות
• סטודנטים שהתחילו

מר טל רוה
שיעור  3ש"ס
טרם נקבע
שיעור  3ש"ס
מנחים שונים
שיעור  3ש"ס
מנחים שונים
שיעור  3ש"ס
מר זאב ליפקוביץ
שיעור  3ש"ס
ד"ר כרמית רפפורט
שיעור  2ש"ס

40030

 3נ"ז

40073

 3נ"ז

40035

 3נ"ז

40036

 3נ"ז

406013

 3נ"ז

406012

 2נ"ז

בתשפ"ב לא צריכים ללמוד
את הקורס

איכות בשירותי בריאות
מקוון

מר ירון בן-זכאי
שיעור  2ש"ס

40080

 2נ"ז

אינפורמטיקה רפואית

פרופ' חודיק גבריאל
שיעור  3ש"ס

406011

 3נ"ז

קורסי התמחות

התמחות בגרונטולוגיה
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

נקודות זכות

מדיניות בנושא זקנה

ד"ר דורון שגיא
שיעור  3ש"ס
ד"ר דורון שגיא
שיעור  3ש"ס
ד"ר שגיא דורון
שיעור  3ש"ס

40047

 3נ"ז

40051

 3נ"ז

40070

 3נ"ז

הזדקנות בריאה
מקוון
ניצולי השואה והזקנה
(מקוון)

סה"כ בשנה ב' 51 :נ"ז חובה ו 9 -נ"ז התמחות
•
•
•
•

חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.
התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצוינים בכל שנה
כי יש לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות ,עיין סעיף יז' בתקנון
הלימודים ובנספח תלמידים מצטיינים.
במידה ויחולו שינויים לתכנית הלימודים האמורה לעיל הם יעודכנו בהודעה נפרדת.
המערכת כפופה לשינויים .במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת
הממוחשבת .המערכת הממוחשבת גוברת

