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ניהול מערכות בריאות- תשפ''ג- שנה א'- סמסטר א'
רביעי- פרונטאלי- שנה א'שני-היברידי- שנה א'

08:00-10:30
מבוא לפסיכולוגיה
ד"ר רנית גבריאלי

קבוצה 232-גוטסמן

08:00-10:30
מבוא לבריאות הציבור

ד"ר ליאור נעמתי
קבוצה 231- 1517

10:00-14:00
עברית

לחייבים בלבד

11:00-13:30
מבוא לבריאות הציבור

ד"ר ליאור נעמתי
קבוצה 232- 1519

11:00-13:30
מבוא לפסיכולוגיה
ד"ר רנית גבריאלי

קבוצה 231- 2623

14:00-15:30
אוריינות אקדמית

עו"ד יורם חזן
קבוצה 231- 2508

14:00-15:30
אוריינות אקדמית

רוית שיינר
קבוצה 232- 1519

14:00-17:00
אנגלית

עפ"י חלוקה לרמות

16:00-18:30
 סטטיסטיקה

משה פירו
קבוצה 231- גוטסמן

16:00-18:30
סטטיסטיקה
מאיר אסייג  

קבוצה 232- 1517
17:00-19:30

מערכת הבריאות בישראל
פרופ' ניסים אלון- 1700

19:45-22:15
מתמטיקה
דבורה רוס

קבוצה 232- 1519

19:45-22:15
מתמטיקה
מאיר אסייג

קבוצה 231- 2508

***יתכנו שינויים במערכת השעות***

17:00-20:30
אנגלית

יישומי מחשב- מקוון אסינכרוני עפ"י חלוקה לרמות
ד"ר מיכאל חלמסקי
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רביעי- פרונטאלי- שנה א'שני-היברידי- שנה א'

ניהול מערכות בריאות- תשפ"ג- שנה א'- סמסטר ב'

08:00-10:30
שיווק ופרסום בבריאות

ד"ר ליאור נעמתי
קבוצה 231

08:00-10:30
מבוא לאפידמיולוגיה
ד"ר נעה שבירו רוזמן

קבוצה 232

10:00-14:00
עברית

לחייבים בלבד

11:00-13:30
מבוא לאפידמיולוגיה
ד"ר נעה שבירו רוזמן

קבוצה 231

11:00-13:30
שיווק ופרסום בבריאות

ד"ר ליאור נעמתי
קבוצה 232

14:00-16:30
מבוא למערכות מידע

יונתן קורפל
קבוצה 231

14:00-16:30
מבוא לכלכלה

ד"ר יהודית קאהן
קבוצה 232

14:00-17:00
אנגלית

עפ"י חלוקה לרמות

***יתכנו שינויים במערכת השעות***

17:00-19:30
מבוא לכלכלה
טליה שטראוס

קבוצה 231

17:00-19:30
מבוא למערכות מידע

יונתן קורפל
קבוצה 232

17:00-19:30
יסודות החשבונאות בבריאות

טליה שטראוס
קבוצה 232

17:00-19:30
יסודות החשבונאות בבריאות

ירון מאיר
קבוצה 231

19:45-22:15
סוציולוגיה של הבריאות

ד"ר אמה אברבוך
קבוצה 231

17:00-20:30
אנגלית

עפ"י חלוקה לרמות

19:45-22:15
מבוא לרפואה
ד"ר יובל וייס
קבוצה231
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ניהול מערכות בריאות -תשפ"ג- שנה ב'- סמסטר א'
רביעי פרונטלי-שנה ב'שני- היברידי- שנה ב'

08:00-10:30
עקרונות בכלכלת בריאות

פרופ' ניסים אלון
גוטסמן

11:00-13:30
שיטות מחקר

ד"ר אוהלה אביניר
קבוצה 231- 1519

11:00-13:30
שיטות מחקר
ד"ר יורם חזן

קבוצה 232- 2623

14:00-16:30
תקשורת ויחסי מטפל מטופל

ד"ר ליאור נעמתי
קבוצה 231- 1519

14:00-16:30
תקשורת ויחסי מטפל מטופל

ד"ר עדיה מאירוביץ
קבוצה 232- 2508

14:00-17:00
אנגלית

עפ"י חלוקה לרמות

17:00-20:30
אנגלית

עפ"י חלוקה לרמות

17:00-19:30
ניהול סיכונים ברפואה

ד"ר נועם אסנה
גוטסמן

17:00-19:30
יסודות הניהול
 ד"ר איריס יפה

גוטסמן

19:45-22:15
ניהול קופ"ח

ד"ר יאיר בירנבאום
גוטסמן

***יתכנו שינויים במערכת השעות***



שני- היברידי-שנה ב'ראשון
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ניהול מערכות בריאות- תשפ"ג- שנה ב'- סמסטר ב'

08:00-10:30
ניהול משאבי אנוש בבריאות

פרופ' ניסים אלון

11:00-13:30
מערכות  בריאות בעולם

פרופ' דוד חיניץ

14:00-16:30
ניהול מערכות מידע בבריאות

יחיאל גפנר

רביעי פרונטלי-שנה ב'

***יתכנו שינויים במערכת השעות***

קורס בחירה 11:00-13:30
מינהל בריאות הנפש
פרופ' חיים קנובלר

קורס בחירה 11:00-13:30
 סוגיות נבחרות במדיניות
בריאות- פרופ' דוד חיניץ

קורס בחירה 11:00-13:30
ניהול הטיפול בקשיש

פנינה גוטמן 

14:00-17:00
אנגלית

עפ"י חלוקה לרמות

17:00-19:30
יסודות המימון

אסף נחמני

19:45-22:15
סוגיות בביטוחי בריאות ושב"ן

עו"ד שי אופז

17:00-20:30
אנגלית

עפ"י חלוקה לרמות

17:00-19:30
תמחור ותקצוב במערכות בריאות

 ראובן קוגן
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