
 "אפתש –מסלול עם תזה  -מגמת מנהל

 יום רביעי –א' שנה 

 

  ףלתלמידים שהתחילו תש" – "אפתש –מסלול עם תזה -מגמת מנהל

 ש"ס( 20)למדו  שלישייום  -ה ב'שנ-

 

 סמסטר ב'   סמסטר א'

 ש"ס שם הקורס שעות ש"ס שם הקורס שעות

   8-10   

סוגיות נבחרות בניהול המשאב  9-12

 )משותף למגמת מנהל( האנושי
 אלה קורן 01634123

אפידמיולוגיה לתואר שני, פרופ' סילביה  10-12 3

 קוטון

2 

  01634960איכות  בארגוני בריאות  12-15 1 יות סמיון סיעוד מבוסס רא  12-13
 )משותף למגמת מנהל(

 איליה קגן

3 

היבטים כלכליים בניהול מערכות  15-18   
 בריאות )משותף למגמת מנהל(

01634124  
 אסתי ניסן

3 

 8   4 סה"כ  

 
 

 

  סמסטר א' 

 

 סמסטר ב'

 ש"ס שם הקורס שעות ש"ס שם הקורס שעות

  01634930אתיקה בסיעוד  8-10
 )משותף לכולם(

 עדי ליברטי, אורן אסמן

  01634118סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד  8-10 2
 )משותף למגמת מנהל(

 אלה קורן

2 

 0163413401שיעור -סטטיסטיקה 10-12 2 01634998א סמינר תזה  10-12
 יעל אייזנבך )מסלול תזה(

 

2 

 קריאה מדעית  12-13
 ד"ר אנג'לה רובן 

1    

13-15 

 

 

 0163413301שיעור -שיטות מחקר
 יעל אייזנבך )מסלול תזה(

 

 )מסלול עם תזה( 01634999  ,בסמינר תזה  12-14 2
, אילנה רשבסקיסיגלית ו, נוי-צביה בר

  דובובי

 מרים תהילה,איליה קגן, אורן אסמן
 , עירית בלובשטייןמיכל יצחקי

 אנגלה רובן, סילביה קוטון,סמיון מלניקוב

2 

 0163413301תרגיל –שיטות מחקר  15-16
 )מסלול תזה(

 

  01634938סיעוד ומשפט  14-16 1
 )משותף לכולם(

 אורן אסמן/עדי ליברטי

2 

וכתיבה מדעית  רתיתקריאה ביקו 16-18
  01634945 למסלול תזה

 ליאורה נבוןשיעור 

  01634934מדיניות בריאות וסיעוד  16-18 2
 )משותף למגמת מנהל(

 אתי סממה

2 

 0163413401תרגיל  -סטטיסטיקה 18-20   
 )מסלול תזה(

 

1 

 11   10  סה"כ



 

 תשפ"א –מסלול ללא תזה  -מגמת מנהל
 יום רביעי  -שנה ראשונה 

 
 

 תשפ"א   –מסלול ללא תזה -מגמת מנהל
 ש"ס(  20יום שלישי )שנה א' למדו  -שנה שניה 

 סמסטר ב' סמסטר א'

 ש"ס שם הקורס שעות ש"ס שם הקורס שעות

8.30-
11.30 

 סוגיות נבחרות בניהול המשאב האנושי 
 )משותף למגמת מנהל(

 אלה קורן 01634123

 ניהול ומידע בארגון  8-10 3
 משה שדה 

2 

 סיעוד מבוסס ראיות 12-13
 סמיון מלניקוב 

 סמינר מחקר מסלול ללא תזה מנהל   10-12 1
 ענת עמית אהרון, סיגלית ורשבסקי

2 

 סמינר מחקר מסלול ללא תזה מנהל   13-15
 ענת עמית אהרון, סיגלית ורשבסקי

 

  01634960ארגוני בריאות איכות ב 12-15 2
 )משותף למגמת מנהל(

 איליה קגן

3 

15-17 
 

ניהול פרוייקטים במערכת הבריאות 
  01634953ובקהילה 

 רונית קיגלי

2 
 

15-18 
 

היבטים כלכליים בניהול מערכות 
 בריאות )משותף למגמת מנהל(

 אסתי ניסן 01634124

3 

 שיווק במערכות בריאות 17-20
01634949 
  –יים מאיר בן ח

3    

 10   11  סה"כ

 
 

 סמסטר ב' סמסטר א'

 ש"ס שם הקורס  ש"ס   שם הקורס שעות

  01634930אתיקה בסיעוד  8-10
 )משותף לכולם(

 אורן אסמן
 עדי ליברטי

2 8.15 -

9.45 

סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד 
01634118  

 )משותף לכולם(
 אלה קורן

2 

 0163413302שיעור -שיטות מחקר 10-12
 )מסלול ללא תזה(

 אנאבל

 0163413402שיעור  -סטטיסטיקה 10-12 2
 )מסלול ללא תזה(

 

2 

 קריאה מדעית 12-13
 ד"ר אנג'לה רובן 

1    

  01634119סיעוד בעידן הטכנולוגי   13-15
 ד"ר אילנה דובובי

 0163413402תרגיל  -סטטיסטיקה 12-14 2
 )מסלול ללא תזה(

 אנאבל
 
 

1 

 0163413302תרגיל –שיטות מחקר  15-16
 ה( אנאבל )מסלול ללא תז

 

  01634938סיעוד ומשפט  14-16 1
 )משותף לכולם(

 אורן אסמן/עדי ליברטי 

2 

קריאה ביקורתית וכתיבה מדעית מסלול  16-18
  01634944ללא תזה תרגיל 

 

 מדיניות בריאות וסיעוד  16-18 2
 )משותף למגמת מנהל(

01634934 
 אתי סממה

2 

 קריאה ביקורתית וכתיבה מדעית, מסלול 18-20
  01634944ללא תזה 

 שיעור ליאורה נבון

2    

 9   12  סה"כ


