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המחלקה לניהול מערכות בריאות הוקמה במטרה לשפר 
את הניהול ואת הארגון של שירותי הבריאות בישראל 

באמצעות הכשרת סטודנטים לתפקידי תכנון וניהול 
מקצועיים בכל הרמות. במהלך הלימודים רוכשים 

הסטודנטים כלים מתחום הכלכלה והניהול ומתחום 
מדיניות הבריאות ולומדים טכניקות לפתרון בעיות 

בנושאי מדיניות, ארגון, תכנון וניהול מערכות בריאות. 
המחלקה שואפת להוביל באמצעות בוגריה למהפכה 
ניהולית במערכת הבריאות הישראלית ולהעמיד את 

שירותי הבריאות בישראל בשורה הראשונה של מערכות 
הבריאות בעולם.

המחלקה מציעה תואר ראשון בניהול מערכות בריאות 
)B.A(, תואר שני בניהול מערכות בריאות )M.H.A( ותואר 

.)Ph.D.( שלישי

)B.A( תכנית לימודים לתואר ראשון
מטרת תכנית הלימודים להקנות לסטודנטים ידע רב-

תחומי אשר יאפשר לבוגרי התואר להשתלב בארגונים 
במערכת הבריאות ומחוצה לה ולהובילם. הקורסים 

בתואר מועברים על ידי מרצים מהמובילים בתחומם 
תוך דגש מיוחד על יחס אישי ותומך לכל סטודנט.

תכנית הלימודים משלבת בין קורסי ליבה במדעי הניהול 
לבין קורסים ייחודיים בתחום מערכת הבריאות וכוללת 

מגוון קורסים, כגון:
בתחומי ניהול: כלכלה, מדעי התנהגות במנהל, מימון, 

חשבונאות, ניהול משאבי אנוש, שיווק ופרסום, 
חשבונאות ניהולית, חקר ביצועים, ניהול ייצור ותפעול. 

בתחומי מערכת הבריאות: מערכת שירותי הבריאות 
בישראל, מערכות בריאות בעולם, ניהול מרפאות, 

כלכלת בריאות, סוציולוגיה של הבריאות, אפידמיולוגיה 
ובריאות הציבור, מערכות מידע במערכת הבריאות, 

תכנון והערכת שירותי בריאות, ניהול לוגיסטי במערכת 
הבריאות, חשבונאות מלכ”ר.

תכנית הלימודים משלבת בתוכה סיורים לימודיים 
במערכת הבריאות, מפגש עם מנהלים ועם קובעי 

מדיניות והתנסות מעשית במבחר מוסדות בריאות. 

אופק תעסוקתי והמשך לימודים
הידע והכלים הנרכשים במסגרת תכנית הלימודים 

מאפשרים לבוגרי המחלקה להשתלב במגוון תפקידים 
במרפאות ציבוריות ופרטיות, בבתי חולים, במשרד 
הבריאות, בהנהלות קופות החולים ובארגוני חברה 

אזרחית העוסקים בתחום הבריאות ובתחומים משיקים 
אחרים. ההכשרה הנרחבת בניהול מאפשרת לבוגרי 

המחלקה להשתלב גם במגזרים אחרים במשק. 
חלק גדול מבוגרי המחלקה ממשיכים את לימודיהם 

לתארים מתקדמים )בתחומים כגון: מנהל עסקים, 
בריאות הציבור, מנהל ומדיניות ציבורית וגרונטולוגיה(, 

באוניברסיטאות בארץ ובחו”ל. 

)M.H.A( תכנית לימודים לתואר שני
מטרת תכנית התואר השני בניהול מערכות בריאות 

להכשיר מנהלים וקובעי מדיניות בדרגי הביניים ובדרגים 
הבכירים במערכת הבריאות. התכנית מיועדת בעיקר 

לרופאים ולרופאי שיניים, לבוגרי תואר ראשון בתחומים: 
סיעוד, רוקחות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, רפואת 
חירום, כלכלה וניהול, מדעי ההתנהגות ומשפטים, 

המעוניינים להרחיב את הרקע האקדמי ואת המיומנויות 



הניהוליות לקראת שילובם בתפקידי ניהול, מחקר 
וקביעת מדיניות. רבים מבוגרי התואר השני משתלבים 

בתפקידי ניהול בכירים במשרד הבריאות, בקופות 
החולים ובתי החולים בישראל. המרצים בתכנית הם 

אנשי אקדמיה מובילים בתחומם ומנהלים בכירים 
במערכת הבריאות.

מסלולי לימודים
תכנית הלימודים כוללת שני מסלולים: מסלול ללא 
עבודת גמר ומסלול מחקרי עם עבודת גמר )תזה(. 
המחלקה מציעה מסלול לימודים כללי ללא מגמת 

התמחות או אפשרות בחירה באחת מתוך שלוש מגמות 
לימוד: ניהול רפואת חירום ואסונות; ניהול והערכת 

טכנולוגיות רפואיות; מדיניות, בריאות וסביבה. 

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה כגון: מערכת 
הבריאות בישראל, מערכות הבריאות בעולם, כלכלת 

בריאות, מימון ציבורי, אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, 
חשבונאות, איכות וניהול סיכונים בשירותי בריאות, 

היבטים חברתיים על בריאות, חולי ומערכת הבריאות, 
סמינר מחקר במערכות בריאות וסוגיות נבחרות 

במדיניות ובניהול מערכות בריאות.

ומגוון קורסי בחירה כגון: ניהול אסטרטגי של משאבי 
אנוש במערכת הבריאות, הערכת תכניות ושירותים, 
ניהול בתי חולים, הנעת עובדים במערכת הבריאות, 

קידום בריאות למנהלים במערכת הבריאות, מדיניות 
מערכות בריאות, הערכה כלכלית של טכנולוגיות 

במערכת הבריאות, מדיניות וכלכלת תרופות, 
אינפורמטיקה רפואית: מערכות מידע ברפואה. 

המסלול המחקרי מיועד לסטודנטים המעוניינים 
להשתלב בתחום המחקר וההוראה במערכת הבריאות

ו/או להמשיך לימודיהם לקראת תואר שלישי. 

(Ph.D.) לימודים לתואר שלישי
הלימודים לתואר שלישי מיועדים לבוגרי תואר שני 

במסלול מחקרי בתחומים שונים, המעוניינים לעסוק 
במחקר ובהוראה של ניהול מערכות בריאות. מרבית 

הלימודים מוקדשים למחקר עצמאי בהנחיית חברי סגל 
המחלקה.

סגל המחלקה
פרופ’ דן גרינברג | ראש המחלקה

מדיניות והערכת טכנולוגיות בשירותי בריאות
dangr@bgu.ac.il | 08-6477422

פרופ’ נדב דוידוביץ’ | יו”ר ועדת הוראה
אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, מדיניות בריאות

nadavd@bgu.ac.il | 08-6477419

 פרופ’ גבי בן נון | כלכלת בריאות, מדיניות בריאות,
מימון מערכות בריאות

gbinnun@bgu.ac.il | 08-6472785

פרופ’ אבישי גולדברג | משנה לרקטור
מדיניות בריאות, רפואה צבאית, רפואת אסונות

avishy@bgu.ac.il | 08-6477302

ד”ר דינה ון דייק | מוטיבציה בעבודה
dinav@bgu.ac.il | 08-6477418

ד”ר צחית סימון-תובל | כלכלת בריאות
simont@som.bgu.ac.il | 08-6472102

ד”ר פאולה פדר-בוביס | סוציולוגיה של הבריאות
והרפואה, שיטות מחקר איכותניות

federbub@bgu.ac.il | 08-6477420

פרופ’ יוסי פליסקין | ניהול ממוקד במוסדות בריאות,
קבלת החלטות

jpliskin@bgu.ac.il | 08-6472219

פרופ’ דב צ’רניחובסקי | כלכלת בריאות, מימון וארגון 
מערכות בריאות

dov@bgumail.bgu.ac.il | 08-6479746

גב’ מלכה מאירסון | ממונה על המינהל
malkam@bgu.ac.il | 08-6477421

גב’ ורד אופק | רכזת לענייני תואר שני
mhasec@som.bgu.ac.il | 08-6472448

גב’ ציפי ז’ופרנר | רכזת התמחות מעשית - תואר ראשון
joprenne@bgu.ac.il | 08-6477503
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והפקולטה לניהול ע”ש גילפורד גלייזר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ת.ד. 653, באר-שבע 8410501

תואר ראשון:
טלפון: 08-6477421

malkam@bgu.ac.il :דוא”ל

תואר שני: 
טלפון: 08-6472448

mhasec@som.bgu.ac.il :דוא”ל

אתר המחלקה:
/http://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/

Pages/default.aspx
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