
 

 מסלול א עם תזה: 11 ש"ש חובה )10 קורסים(  + 1 ש"ש כלי מחקר + 1 ש"ש סדנת תזה + 5  ש"ש קוד תזה = 18 ש"ש  

 מסלול ב  ללא תזה:  11 ש"ש חובה )10 קורסים(  + 3 ש"ש בחירה + 4 ש"ש סמינריון =  18 ש"ש 

 קורס השלמה שיטות מחקר 55-910-01: רק למי שחויב במכתב הקבלה –  סמסטר א,  ימי ראשון, 18:00-20:00, ד"ר ליאורה שמואלי. זום  

 

 ניהול 

 בריאות

MHA 

 
 גתשפ" 

 
 ייתכנו שינויים

 

 קורסי חובה 

 קורסי בחירה 

 

קורסים  

השייכים  

 לתכנית 

ניהול 

מערכות  

 בריאות 

 בלבד  

 

קורסים  

השייכים  

לתכנית 

במגמת  

 ברה"צ  

 בלבד 

 מתוקשב  סמסטר קיץ סמסטר ב  סמסטר א 

 חמישי ושישי   שישי חמישי     שישי חמישי 

18:00-16:00 

 

55-810-01 

בארץ  מערכות בריאות 

 עולםוב

 פרופ’ ארנה טל 

10:00-08:00 

 

55-829-01 

 מנהיגות בניהול אנשים 

 ד"ר יעל אלרז שפירא 

14:00-16:00 

 

02-900-55  

 אנגלית מחלקתי 

 אודיה בן טוב 

10:00-08:00 

 

55-833-01 

 איכות וניהול סיכונים 

 במערכת הבריאות 

 ענת עקה זוהר ד"ר 

 

55-605-03 

שיטות וכלי ניהול מתקדמים  

 מתוקשב  -

 ן פרופ' חיים שנידרמ
18:00-16:00 

55-803-01 

 בתי חולים  ותפעול ניהול

 פרופ’ ארנה טל 

55-839-01 

 ניהול בריאות הציבור בעת משבר

 ד"ר ערן רוטמן

20:00-18:00 

 

55-801-01 

נבחרות במדיניות   סוגיות

 בריאות 

 פרופ' רחלה מגנזי

12:00-10:00 

 

55-808-01 

 כלכלת בריאות 

 פרופ' רחלה מגנזי

20:00-18:00 

55-828-01 

טכנולוגיות  חדשנות וניהול   

 במערכות בריאות 

 פרופ’ ארנה טל 

12:00-10:00 

 

55-837-01   

 טכנולוגיות פורצות דרך  

 בניהול בריאות 

 ד"ר ליאורה שמואלי 

 חובה למסלול ב 

55-848 

 יון סמינר

 מערכות בריאות בניהול 

 רחלה מגנזי  01

 55-811-01 טובה רוזנבלום פרופ'  03

   ובריאות הציבור אפידמיולוגיה

 סוגיות מתקדמות  –

 פרופ' מיכה ברחנא 

22:00-20:00 

 

55-804-01 

 אפידמיולוגיה

 בניהול בריאות 

 פרופ' מיכה ברחנא 

:0041-12:00 

 למסלול א  חובה

55-913-02 

 מתקדמים כלי מחקר  

 "ר ליאורה שמואלי ד

22:00-20:00 

 

55-806-01 

 היבטים משפטיים ואתיים בניהול בריאות 

 עו"ד עילית רפאל 

14:00-12:00 

 למסלול א  חובה

55-901-01 

 סדנת תזה  

 קוגן פרופ' 

 חובה למסלול ב 

55-848 

 יון סמינר

 בניהול בריאות הציבור 

 פרופ' מיכה ברחנא  02

 55-832-01 רוזנבלום טובה  פרופ'  03

 קבלת החלטות  

 בניהול מערכות בריאות 

 פרופ' מיכה ברחנא  

 וד"ר אמיר אלאלוף 

55-841-01 

 ניהול כספים במערכות בריאות 

 ד"ר שמואל כהן 

55-840-01 

 קידום בריאות הציבור 

 ט"נ 


