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תואר שני בניהול מערכות בריאות



?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 סטודנטיות וסטודנטים למחקר  
וניהול מקצועיים בכל הרמות, מדיניות, ולתפקידי תכנון



רקע קצר על המחלקה

1994המחלקה הוקמה בשנת ▪

ושלישי  (MHA)שני , (BA)תוכניות לימודים לתואר ראשון ▪

(PhD)

,      סטודנטים לתואר ראשון120-כ, חברות וחברי סגל10▪

לתואר שלישי40-לתואר שני וכ200-כ

בוגרי התואר השני2,500-למעלה מ▪

בוגרי התואר השלישי60-למעלה מ▪

בוגרי המחלקה משולבים בעמדות מפתח בכל הרמות  ▪

במחקר ובאקדמיה, במערכת הבריאות בישראל



חלק מבוגרות ובוגרי התואר השני



מחקר והשפעה על קביעת מדיניות

מעורבות בקביעת מדיניות ברמות השונות של מערכת  ▪

הבריאות בישראל

מגוון רחב של מחקרים לאומיים ובינלאומיים בהיבטים  ▪

שונים של מדיניות וניהול של מערכות בריאות  



אבישי גולדברג' פרופ



אבישי גולדברג' סרטון פרופ



התואר השני בניהול מערכות בריאות

תואר משותף לבית ספר לבריאות הציבור בפקולטה  ▪
גלייזר-גילפורדש "למדעי הבריאות ולפקולטה לניהול ע

תוכנית הלימודים כוללת מגוון קורסי חובה ובחירה  ▪
ידי מיטב המרצות והמרצים   -שמועברים על



תנאי רישום וקבלה

תנאי רישום
לפחות בתואר הראשון אשר השלימו את  80זכאות לתואר וממוצע ▪

חובת האנגלית כשפה זרה בתואר הראשון
ל חייבים "ל או שלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"בוגרי תואר מחו▪

GREאו GMATבבחינת 

תנאי קבלה
בעלי רישיון , רופאי שיניים ווטרינרים, קבלה אוטומטית לרופאים▪

לעסוק ברפואה בישראל
לפחות הוא תנאי מינימלי לרישום ולא לקבלה80ממוצע ▪

ועדת הקבלה תיקח בחשבון בשיקולי הקבלה גם את רקע ▪
ניסיונם המקצועי ומכתבי המלצה, הישגיהם האקדמיים, המועמדים



תוכנית הלימודים לתואר שני

(ז"נקקורסים ללא 3)קורסי השלמה 
סטטיסטיקה למנהלים במערכת הבריאות▪

מבוא לכלכלה▪

(קורס מקוון ללימוד עצמי)מבוא למדעי הבריאות ▪



תוכנית הלימודים לתואר שני

(ז"נק30-קורסים10)קורסי חובה 
מערכות בריאות בישראל▪
מערכות הבריאות בעולם▪
אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות▪
היבטים חברתיים על בריאות וחולי במערכת הבריאות▪
כלכלת בריאות▪
מימון ציבורי▪
חשבונאות▪
איכות וניהול סיכונים▪
סמינר מחקר במערכות בריאות▪
סוגיות במדיניות וניהול מערכות בריאות▪



תוכנית הלימודים לתואר שני

(ז"נק12-קורסים4)קורסי בחירה 
הנעת עובדים במערכת הבריאות▪

יישומי הנדסת אנוש ברפואה▪

ניהול בתי חולים▪

מדיניות מערכות בריאות▪



תוכנית הלימודים לתואר שני

(ארבעה סמסטרים)הלימודים יתקיימו במשך שנתיים 
14-20ימי חמישי בין ▪

8-14ימי שישי בין ▪

פטור מקורסים והכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים

לימודי השלמה▪

למודי חובה ובחירה▪



תוכנית הלימודים לתואר שני



דוידוביץנדב ' פרופ



דייקוןר דינה "ד



ר רויטל בר אושר"ד



סרטון דר רויטל בר אושר



לפרטים נוספים אנא פנו 
08-6304519לדנה נאדם 

nadam@bgu.ac.il

(ראש התוכנית)דן גרינברג ' לפרופ
dangr@bgu.ac.il

052-3513503

או כנסו לאתר שלנו

0863041518פרטים 

mailto:nadam@bgu.ac.il
mailto:dangr@bgu.ac.il

