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הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית בתפקידי מערכת הבריאות, מרכיביה  :מטרות הקורס

המרכזיים ויחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת.  במהלך הקורס נציג מודלים שונים לארגון 

שירותי הבריאות ומימונם, תוך בחינה השוואתית של מערכות בריאות באירופה )בריטניה, גרמניה(, 

ארה"ב וקנדה( וישראל. נסקור את האתגרים המרכזיים העומדים בפני מערכות צפון אמריקה )

 בריאות בשנים האחרונות ואת הרפורמות והשינויים הארגוניים בשירותי הבריאות.

 

 :יוכל , הסטודנטעם סיום הקורס בהצלחה

והמרכיבים את התפקידים של מערכת הבריאות,  (building blocks)אבני הבניין  להבין את.1

 של מערכת בריאות ואת הבעיות המשותפות למערכות בריאות במדינות מתועשות.

להבחין בין מודלים שונים לארגון מערכות בריאות ולסקור את תפקיד הממשלה בכל אחד .2

 מהמודלים. 

לתאר את מקורות המימון השונים של שירותי הבריאות ואת השיטות הנפוצות לבלימת העלייה .3

 אות הטיפול הרפואי.המתמדת בהוצ

 להבין סוגיות נבחרות בארגון רפואה ראשונית, רפואה שניונית ורפואה שלישונית..4

להבין את הגורמים שהביאו לרפורמות ושינויים ארגוניים במערכות בריאות שונות והשפעת .5

 רצון מטופלים ועובדים במערכת.-רפורמות אלו על איכות השירות ושביעות

במערכת  )בעיקר רופאים ואחיות(  בתכנון והכשרת משאבי אנושלהבין סוגיות נבחרות .6

 הבריאות.

ליישם את הידע שנרכש בקורסים השונים בתואר, כגון מערכת הבריאות בישראל, כלכלת .7

 בריאות, אפידמיולוגיה, בניתוח מגמות במערכות בריאות בעולם.

ואת  באירופה וצפון אמריקהלתאר את האפיונים העיקריים של מערכות בריאות נבחרות .8

 .ההבדלים בין מערכות בריאות אלה ומערכת הבריאות בישראל

 

 

. אם השיעורים יתקיימו בקמפוס האוניברסיטה מהשיעורים לפחות 80%-נוכחות חובה ב: נהלי נוכחות

נים ייוקלטו ויהיו זמ Zoom-ב . השיעוריםZoom -אין חובת נוכחות אם השיעורים יתקיימו באמצעות ה

 לסטודנטים באתר הקורס.

 

 .בכיתה ובבית הלצפיי, סרטים תיעודיים פרונטלייםשיעורים  אופן  ההוראה:

 

 . %85 - מקוון מסכם בחןמ; 15% - בחנים מקווניםחמישה : בקורס הסטודנטיםהערכת 

 

 , צפיה בסרטים תיעודיים בנושאי הקורס, מבחן מסכם.בחנים מקוונים לכל נושא לימוד מטלות הקורס:

מטלת רשות: כתיבת שאלות בסגנון שאלות ממבחנים קודמות )ביצוע מטלה זו יכולה לזכות בעד חמש 

 נקודות בונוס לציון הקורס(.

 

לקרוא ספרות בהיקף של בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש : הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית

כמו כן, הסטודנטים יתבקשו לצפות בסרטים תיעודיים על מערכות הבריאות  שעות שבועיות. 2-3

 השונות בנוסף לסרטים שיוצגו בשיעורים.

 

 

 בריאות בעולםהמערכות  :שם הקורס

 מספר: 480-2-1002
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 במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג
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