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? למה ניהול מערכות בריאות 

החזון שלנו
ובהוראה  להיות הגורם האקדמי המוביל בישראל במחקר

בתחומי מדיניות וניהול של מערכות בריאות

הייעוד שלנו  
שיפור יכולות הניהול והארגון של מערכת הבריאות בישראל  

באמצעות הכשרת סטודנטים למחקר ולתפקידי תכנון מדיניות  
וניהול מקצועיים בכל הרמות



?מה כוללים הלימודים

רקע כללי  

בניהול

ניהול  

מערכות  

בריאות

רקע  

כללי  

בניהול

התנסות  

מעשית

כלכלה                     

ניהול                      

שיווק                 

מדעי התנהגות  

חשבונאות               

יישומי מחשב  

סטטיסטיקה             

חקר ביצועים          

מימון

מדעי הרפואה           

כלכלת בריאות            

ניהול מרפאות              

מערכות בריאות בישראל  

מערכות בריאות בעולם  

מדיניות בריאות              

סוציולוגיה של הבריאות   

יסודות הביטוח        

איכות בשירותי בריאות



כנס הצגת פרויקטים



כנס הצגת פרויקטים



כנס הצגת פרויקטים



תואר ראשון אוניברסיטאי
שילוב בין הפקולטה לניהול והפקולטה למדעי הבריאות

שני ושלישי, עשרים ואחת שנות ניסיון בלימודי תואר ראשון

חוגי בכלכלה וניהול מערכות בריאות-מסלול ייחודי דו

חברי סגל ומרצים המובילים בתחומם בישראל
10חברי סגל מן המניין

כיתות קטנות ויחס אישי

אווירת לימודים

?למה ניהול מערכות בריאות בבן גוריון



דן גרינברג  ' פרופ

,  מדיניות והערכת טכנולוגיות

בשירותי בריאות

במחלקההאקדמיהסגלחברי
דוידוביץנדב ' פרופ

(ראש המחלקה)

,הציבורובריאותאפידמיולוגיה

בריאותמדיניות

נוןבןגבי' פרופ

,  בריאותמדיניות,בריאותכלכלת
בריאותמערכותמימון

תובל-סימוןצחיתר"ד

(ר ועדת הוראה"יו)

בריאותכלכלת

פליסקיןיוסי'פרופ

(אמריטוס' פרופ)

,  בריאותבמוסדותממוקדניהול

החלטותקבלת

יעקב מורן גלעד' פרופ
,מחלות זיהומיות, בריאות הציבור

מדיניות בריאות



ר דינה ון דייק"ד

הנעת עובדים

במחלקההאקדמיהסגלחברי
בוביס-פדרפאולהר"ד

והרפואההבריאותשלסוציולוגיה

חורבטוביה' פרופ

בריאותמדיניות

אבישי גולדברג  ' פרופ
,צבאיתרפואה,בריאותמדיניות

אסונותרפואת

(בדימוס)רניחובסקי'צדב
וארגוןימוןמ, תבריאוכלכלת

בריאותמערכות

ר ענת רוזנטל"ד
,  אנתרופלוגיה רפואית

בריאות גלובלית



במערכת הבריאות
מרפאות ציבוריות ופרטיות

בתי חולים

הנהלות של קופות חולים

משרד הבריאות

חברות תרופות וציוד רפואי

ארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחום הבריאות

בסקטורים אחרים במשק

אופק תעסוקתי



בוגרי התוכנית לתואר ראשון יכולים להמשיך ללימודי תואר 

שני במגוון רחב של תוכניות לימודים

בתחומי ניהול

 מנהל עסקים

מנהל ומדיניות ציבורית

בתחומים הקשורים לבריאות

 בריאות הציבור

  גרונטולוגיה

ניהול רפואת חירום ואסונות

ניהול מערכות בריאות

המשך לימודים לתארים מתקדמים



השכלה
תואר ראשון בניהול מערכות בריאות

תפקידים
 נורדיסק-בחברת נובו( תועמלן)נציג רפואי

ט.צ.מנהל מכירות מוסדי בחברת כ

Key Account Manager בחברת יאנסן

בתי , אחראי על הפעילות המסחרית של החברה מול קופות החולים
החולים ורשתות הפארמה

סל  , התואר בניהול מערכות בריאות מסייע לי בהבנה המסחרית של קופות החולים"

בתחום  , מקבלי ההחלטות והשפעות רגולטוריות וחיצוניות, מנגנוני התקצוב, השירותים

"שמהווה את ההוצאה השלישית בגודלה בתקציב קופות החולים

עידו ניב

?מה עושים אחרי התואר הראשון



השכלה

תואר ראשון בניהול מערכות בריאות

תואר שני במנהל עסקים

 בניהול מערכות בריאות( ר"ד)תואר שלישי

אוניברסיטת חיפה,  ספר לבריאות הציבור-פוסט דוקטורט בבית

תפקידים

  הקמה וניהול מרפאה לרפואה משלימה של שירותי בריאות כללית
(1997-1999)שבע -בבאר

  בקרה ופיקוח על מרפאות לרפואה משלימה ומרפאות שיניים של שירותי
(1999-2001)בריאות כללית 

הנהלה ראשית, מנהלת תוכניות התערבות בסוכרת ומנהלת פרויקטים  ,
(2007-2011)שירותי בריאות כללית 

מנהלת היחידה לקידום מידע ומחקר רפואי באגף רפואה בקהילה  ,
(  ואילך2012)שירותי בריאות כללית , הנהלה ראשית

מרצה מן החוץ במחלקה לניהול מערכות בריאות

אילן-ר דנה שוורץ"ד

?מה עושים אחרי התואר הראשון



השכלה

תואר ראשון בניהול מערכות בריאות

תואר שני בניהול מערכות בריאות

תפקידים

 (1997-1999)מנהל סניף במכבי שירותי בריאות

(1999-2001)אביב -עבודה במרכז רפואי בתל

(ואילך2001)ל "הקמה וניהול של חברה לסיוע רפואי בחו

(International Medical Assistance- IMA)   גיא כרמון

?מה עושים אחרי התואר הראשון

כמו גם מונחי יסוד בניהול  , אפידמיולוגיה, הידע התיאורטי בכל הקשור לכלכלת בריאות"

"שנה לאחר סיום התואר15...ממשיכים לשרת אותי גם כיום



מגוון רחב של מחקרים לאומיים ובינלאומיים בתחומים שונים

חברות בפורומים לאומיים ובינלאומיים שונים והשפעה על

קביעת מדיניות

מחקר במחלקה והשפעה על קביעת מדיניות



סכם/ציון פסיכומטרי

תעודת בגרות מלאה

ראיון קבלה

תנאי קבלה



הממונה על המנהל, מלכה מאירסון
malkam@bgu.ac.il 08-6477421    

ראש המחלקה', נדב דוידוביץ' פרופ
nadavd@bgu.ac.il 08-6479502    

ר ועדת הוראה"יו, תובל-ר צחית סימון"ד

simont@bgu.ac.il 08-6472102    

(ניהול מערכות בריאות)חפשו אותנו בפייסבוק 

יצירת קשר

mailto:malkam@bgu.ac.il
mailto:nadavd@bgu.ac.il
mailto:simont@bgu.ac.il


להתראות  
ח"ל תשע"בשנה


