
                                                                                                                                                                       
 

    
  

 

                                                                         
 

 

         פרופ' אבינעם רכס :ניהול אקדמי|    2021ת תכני  

 

 שם המרצה נושא שעה תאריך מפגש

 פרופ' אבינעם רכס דברי פתיחה 08:45 – 09:00 30.04.21 .1

 ד''ר יובל וייס מה הוא מביא איתו ומה הוא חסר -הרופא כמנהל  09:00 – 10:30

של מערכת הבריאות ההיסטוריה 11:00 – 12:30  ד''ר יובל וייס 

 ד''ר יובל וייס 1חלק  -ספקי שירותי הבריאות  09:00 – 10:30 07.05.21 .2

 ד''ר יובל וייס 2חלק  -ספקי שירותי הבריאות  11:00 – 12:30

 פרופ' אהוד קוקיה   האתגר בניהול בית חולים 09:00 – 10:30 21.05.21 .3

 פרופ' אהוד קוקיה   בניהול קופת חוליםהאתגר  11:00 – 12:30

 פרופ' קובי גלזר 1חלק  -היבטים כלכליים בניהול  09:00 – 10:30 28.05.21 .4

 פרופ' קובי גלזר 2חלק  -היבטים כלכליים בניהול  11:00 – 12:30

 דניאל מילואמר  הכוחות המניעים התנהגות בלתי ראויה בארגון  09:00 – 10:30 04.06.21 .5

 פרופ' שי אשכנזי המנהל ומתמחיו 11:00 – 12:30

 גיל פייר פרופ' 1חלק  -רפואה וכלכלה  09:00 – 10:30 11.06.21 .6

 גיל פייר פרופ' 2חלק  -רפואה וכלכלה  11:00 – 12:30

 ד"ר יוסף רוזנבלום  לאן?-המידע, הידע והמפגש הרפואי 09:00 – 10:30 18.06.21 .7

 פרופ' צבי רייך עיתונאים ומומחיות 11:00 – 12:30

 פרופ' צבי שטרן 1חלק  -ניהול סיכונים  09:00 – 10:30 25.06.21 .8

 פרופ' צבי שטרן 2חלק  -ניהול סיכונים  11:00 – 12:30

 פרופ' תמיר בן חור היבט אישי -ניהול מחלקה וניהול אגף  09:00 – 10:30 02.07.21 .9

 ד"ר שגית פרינץ ההיבט המעשי והאישי - ניהול מרפאה 11:00 – 12:30

 ד"ר תמי קרני 1חלק  -המסגרת האתית ברפואה  09:00 – 10:30 09.07.21 .10

 פרופ' אבינועם רכס  2חלק  -המסגרת האתית ברפואה  11:00 – 12:30

 לביאר ברונו מ במסגרת בית חוליםניהול מערכות מידע  09:00 – 10:30 16.07.21 .11

 מר יזהר לאופר  במסגרת קופת חוליםניהול מערכות מידע  11:00 – 12:30

 לאה ופנרעו"ד  1חלק  -  המסגרת המשפטית ברפואה 09:00 – 10:30 30.07.21 .12

 לאה ופנרעו"ד  2חלק  -  המסגרת המשפטית ברפואה 11:00 – 12:30

 גב' נעמי יואלי ניהול משברים ברפואה 09:00 – 10:30 06.08.21 .13

 פרופ' יניב שרר ניהול תקציב מחלקתי ומרפאתי  11:00 – 12:30

 מר אלישע מייזל 1חלק  -גישור ככלי ניהולי  09:00 – 10:30 13.08.21 .14

 מר אלישע מייזל 2חלק  -גישור ככלי ניהולי  11:00 – 12:30

 פרופ' גלית עילם שמיר 1חלק  -ניהול ומנהיגות  09:00 – 10:30 03.09.21 .15

 פרופ' גלית עילם שמיר 2חלק  -ניהול ומנהיגות  11:00 – 12:30

 ד"ר דרור דולפין העבודה שוחקת 09:00 – 10:30 10.09.21 .16

 לד דרורגגב' מעיין גוט סדנה להתמודדות עם לחץ ושחיקה בעבודה 11:00 – 12:30

 יעקב בן עמיד"ר  של מערכות בריאותניהול אסטרטגי  09:00 – 10:30 01.10.21 .17

 יעקב בן עמיד"ר  ניהול משאבי אנוש 11:00 – 12:30

18. 08.10.21 

 

 

 פרופ' מאיר ברזיס דברים שלא למדתי בבית ספר לרפואה 09:00 – 10:30

 פרופ' יונתן הלוי  הרצאת סיכום  11:00 – 12:30

 פרופ' אבינעם רכס שיחת סיכום וחלוקת תעודות 12:45 – 13:00

 התכנית נתונה לשינויים



                                                                                                                                                                       
 

    
  

 

                                                                         
 

 

 
  המרצים:על 

 תחום עיסוק מרצה שם             
 יו"ר המועצה המדעית )בדימוס( פרופ' אשכנזי שי 

 מנהל האגף לרפואת המוח בהדסה פרופ' בן חור תמיר 

 בחדשנות ויזמות באקדמית ר"גראש התוכנית  ד"ר בן עמי יעקב 

  המרכז הארצי לסימולציה, לשעבר מנהל המרכז לאיכות ובטיחות קלינית בהדסה,)אמריטוס( האוניברסיטה העברית, ירושלים פרופ' ברזיס מאיר 
 רפואית )מסר(, שיבא 

 לילדים בסיכון )ע"ר( האריס מיסודה של העמותה-מנהלת פיתוח הדרכה במרכז "חוסן" ע"ש כהן גב' גוטגלד דרור מעיין 

 ראש מכון קובנס למנהל מערכות בריאות באוניברסיטת ת"א קובי פרופ' גלזר  

  רופא בכיר במרכז לבריאות הנפש "גהה" ד"ר דולפין דרור 

 מנהל מרכז רפואי "שערי צדק" פרופ' הלוי יונתן 

 כרם ומנהל מחוז ירושלים בקופ"ח מאוחדת-עיןמזכיר האיגוד למנהל רפואי. לשעבר מנהל ביה"ח הדסה  ד"ר וייס יובל 

 מזכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל עו"ד ופנר לאה 

 פסיכולוגית קלינית ורפואית בכירה, יועצת למערכות בריאות גב' יואלי נעמי 

 מנהל מח' חדשנות ובריאות דיגיטלית אגף מערכות מידע. לאומית שירותי בריאות  מר לאופר יזהר 

  ביה"ח הדסה משנה תפעולי למנכ"ל ברונומר לביא 

 מגשר ומאמן עסקי מר מייזל אלישע 

 מומחה לפיתוח והטמעת תהליכי ערכים ואתיקה בארגונים. מנהל אקדמי של קורס "ממוני ומובילי אתיקה בארגונים". מרצה בכיר  מר מילוא דניאל
 לאתיקה בירושלים, משכנות שאנניםבתחום הערכים, האתיקה והמנהיגות הערכית. לשעבר מנכ"ל המרכז 

 ראש תכנית לימודי הניהול בארגון, בפקולטה למנהל עסקים הקריה האקדמית אונו . ד"ר עילם שמיר גלית 
 מרצה בכירה .עוסקת בתחום המחקרי בתחומי מנהיגות ושינוי .

  'מרצה בכיר בחוג למנהל בריאות בפקולטה , משנה רפואי למנכ"ל וסמנכ"ל לענייני רופאים, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי פייר גיל פרופ
 מלמד גם בחוג לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל

 מרפאת נווה עוז פ"ת, שירותי בריאות כלליתרכזת איכות רפואית במחוז ורופאה ב ד"ר פרינץ שגית 

 נשיא המכללה האקדמית לישראל בר"ג פרופ' קוקיה אהוד 

 יו"ר הלשכה לאתיקה, ד"ר קרני תמי 
 מנהלת המכון לבריאות השד במרכז רפואי "אסף הרופא".

 מנהל מערך המידע בשרותי בריאות "מכבי" ד"ר רוזנבלום יוסי 

 יו"ר בית הדין של הר"י פרופ' רכס אבינעם 

 סגל המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון, חבר מועצת העיתונות ועיתונאי לשעבר בידיעות אחרונות חבר  פרופ' רייך צבי 
 

 לשעבר, מנהל הדסה הר הצופים פרופ' שטרן צבי 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, סגן מנהל המרכז הרפואי ברזילי פרופ' שרר יניב 


