
 4102מרץ 
 

 קורות חיים -ד"ר ארז און
 

 פרטים אישיים 

o :ארז און    שם 

o :.507550450    ת.ז 

o :7504     שנת לידה 

o :ישראל   ארץ לידה 

o :נשוי ואב לשלשה ילדים  מצב משפחתי 

o :05555, זיכרון יעקב, 0ספיר  כתובת מגורים 

o :505-4040700,  57-4055507          טלפונים 

o וא"לד : eonn@poria.health.gov.il 

 

 השכלה 

o 4112- 4117: מומחה במנהל רפואי. התמחות על במנהל רפואי, משרד הבריאות-      

            פ"ת. מעבר בחינה שלב ב'  -מ"ר רבין -ירושלים, בי"ח בילינסון                    

 בהצטיינות                    

o 4112- 4112: MHA- אוניברסיטת בן בהצטיינות מוסמך בניהול מערכות בריאות ,     

    גוריון, ב"ש            

o 4114- 4113  MA- פהעי החברה, אוניברסיטת חיפה, חימוסמך במד 

o 4114- 4113: בוגר המכללה לביטחון לאומי, צה"ל 

o 0811- 0882: ורתופדית בבי"ח   מומחה בכירורגיה אורתופדית. התמחות במחלקה א 

 אסף הרופא, צריפין            

o 0884            בוגר קורס פיקוד ומטה )קצר(, צה"ל 

o 0872- 0814: MD - ם בפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפהדוקטור לרפואה. לימודי 

 

 שרות צבאי 

o 4113- 4112: ת אלוף משנהגסגן קצין הרפואה הראשי של צה"ל, בדר 

o 4111- 4114 :של פיקוד מרכז, בדרגת אלוף משנה מפקד הרפואה 

o 4114   קניה \מפקד משלחת הרפואה של צה"ל למומבסה 

o 0887- 0888 :ה של פיקוד צפון, בדרגת סגן אלוףסגן מפקד הרפוא 

 

 ניסיון תעסוקתי 

o 4103 –         פוריה - פדהברוך מנהל מרכז רפואי ע"ש 

o 4101-4103 :סגן מנהל מרכז רפואי רבין, פ"ת 

o 4117- 4101: סגן מנהל בי"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין, פ"ת 



o 4112- 4117 : עוזר מנהל בי"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין, פ"ת )במסגרת ההתמחות 

 במנהל רפואי(.               

o 4112- 4117: י(עוזר מנכ"ל משרד הבריאות )במסגרת ההתמחות במנהל רפוא 

o 0888- 4111 : ,'הלל יפה,  בי"חרופא מומחה באורתופדיה, מחלקה אורתופדית ב

 חדרה

 

 

 פעילות אקדמית 

o 4103-   'מרצה קורס "מינהל מערכות בריאות", מינהל מערכות בריאות אונ

 חיפה  

o 4111-  4103 : מחלקה לניהול מערכות בריאות -קורס "ביטוח בריאות"מרצה-           

 אריאל אוניברסיטת                     

o 4118-  4103 :מחלקה לניהול  -סוגיות נבחרות במערכות בריאות"" מנחה סמינריון    

 המרכז האוניברסיטאי אריאל -מערכות בריאות                      

o 4104-  4103 : מחלקה לניהול מערכות בריאות -"כלכלת בריאותקורס "מרצה-          

 אריאל אוניברסיטת                       

 

 יםחברות באגוד 

o  מנהלי בתי חולים בישראל חבר אגוד 

o חבר האגוד הישראלי לאורתופדיה 

 

 

                                 


