
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
גלייזרגילפורדש "לניהול עהפקולטה 

הפקולטה למדעי הבריאות

המחלקה לניהול מערכות בריאות
בשיתוף

תואר שני בניהול מערכות בריאות  

במגמת ניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות



מטרת התוכנית ואוכלוסיית היעד

מטרת התוכנית
  להכשיר מנהלים בדרג ביניים ובדרג בכיר לתפקידי ניהול

והציוד הרפואי במחלקות ובתפקידים  הפארמהבחברות 
שיווק  , רגולציה, מדעית/מחלקה רפואית: כגון)שונים 

(Market access, ומכירות

 ארגון  –ישראל -פארמהמוצעת בשיתוף פעולה עם התוכנית
הגג של חברות תרופות הרב לאומיות בישראל מבוססות  

המחקר והפיתוח

אוכלוסיית יעד
 הרפואיוהציוד הפארמהבתעשיית עובדים
 הבריאותקופות החולים ומשרד עובדי
מדעי החיים ואחרים  , סיעוד, רוקחות, בוגרי לימודי רפואה

והציוד הרפואיהפארמההמעוניינים להשתלב בתעשיית 



הלימודיםתוכנית

(נקודות זכות42)מסלול ללא עבודת גמר 

(קורסים ללא נקודות זכות4)קורסי השלמה 

למנהלים במערכת הבריאותסטטיסטיקה •

מבוא למדעי הבריאות•

מבוא לכלכלה•

'יישומי מחשב לניהול ב•

סמך לימודים  -יוכלו לקבל פטור מקורסי בחירה עלסטודנטים 
שני או להיבחן בבחינת פטור/קודמים לתואר ראשון



הלימודיםתוכנית

(נקודות זכות42)מסלול ללא עבודת גמר 

(קורסים10)חובה קורסי 

מערכות בריאות בישראל•

בריאותאפידמיולוגיה ומדיניות •

מערכות הבריאות בעולם•

חולי ומערכת הבריאות, היבטים חברתיים על בריאות•

חשבונאות•



הלימודיםתוכנית

(נקודות זכות42)מסלול ללא עבודת גמר 

(קורסים10)חובה קורסי 

כלכלת בריאות•

מימון ציבורי•

איכות וניהול סיכונים•

סמינר מחקר במערכות בריאות•

סוגיות במדיניות וניהול מערכות בריאות•



הלימודיםתוכנית

(נקודות זכות42)מסלול ללא עבודת גמר 

דוגמאות-( קורסים4)בחירה קורסי 

מדיניות וכלכלת תרופות•

הערכה כלכלית של טכנולוגיות במערכת הבריאות•

(קורס חדש)תכנון וניהול מחקרים קליניים •



הלימודיםתוכנית

(נקודות זכות42)מסלול ללא עבודת גמר 

דוגמאות-בחירה ממנהל עסקים קורסי 

יזמות בתחום הביוטכנולוגיה•

זיקות בין משפט וטכנולוגיה•



לימודים ייעודיתתוכנית

קורסי חובה

ייעודיים לתוכנית ישולבו בקורסי החובה  תכנים 
:כגון, הרלוונטיים

  כלכלת בריאות

סמינר מחקר במערכות בריאות

סוגיות במדיניות וניהול מערכות בריאות

 בחירהקורסי
בחירה מבין קורסי בחירה קיימים

בניית קורסי בחירה חדשים בהתאם לצרכים



לימודים ייעודיתתוכנית

 הלימודיםתוכניתבניית
 תכני ההוראה הייחודיים לתוכנית ייקבעו תוך התייעצות

משרד  , והציוד הרפואיהפארמהעם בכירים בחברות 
הבריאות וקופות החולים

משרד הבריאות  , שילוב של מרצים מהתעשייה
וקופות החולים

הרצאות אורח בקורסי חובה
קורסי בחירה



לימודים טנטטיביתתוכנית
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לימודים טנטטיביתתוכנית
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מרצים בתוכנית

 (השלמה)מבוא לכלכלה
סימון תובלצחיתר "ד

 (השלמה)סטטיסטיקה למנהלים במערכת הבריאות
מאיר בן חיים

 (חובה)מערכת הבריאות בישראל
טוביה חורב' פרופ

 היבטים חברתיים על בריאות וחולי במערכת הבריאות
(חובה)
בוביסר פאולה פדר "ד

 (חובה)חשבונאות
ח יורם חדד"רו/צדוק-רוזנבלטשרונה ח "רו



מרצים בתוכנית

 (חובה)כלכלת בריאות
סימון תובלצחיתר "ד/גבי בן נון' פרופ

איכות וניהול סיכונים
פויירינגר שי "ד ד"עו

מערכות הבריאות בעולם
דן גרינברג' פרופ

אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות
ר עידן מנשה"ד/שיאיריס ' פרופ

מימון ציבורי
גבי בן נון' פרופ



מרצים בתוכנית

 (חובה)סמינר מחקר במערכות בריאות
דייקוןר דינה "ד

 (חובה)סוגיות נבחרות במדיניות וניהול מערכות בריאות
שוורצברגר אייל "ד/ד יואל ליפשיץ"עו/דן גרינברג' פרופ

 (דוגמה לקורס בחירה)מדיניות וכלכלת תרופות
ר שגב שני"ד

 דוגמה )במערכת הבריאות ניהול טכנולוגיות רפואיות
(לקורס בחירה

דן גרינברג' פרופ



מתכונת הלימודים

מתכונת לימודים מפוצלת
 14-20ימי שני בין

 (שלושה סמסטרים ראשונים)8-14יום שישי בין

ארבעה סמסטרים: משך לימודים

נוספתלימודים מתכונת 
סדנאות מרוכזות

ו"תשעתחילת שנת הלימודים 
26 2014אוקטובר



שכר לימוד

שכר לימוד אוניברסיטאי ללימודי תואר שני

13,821 ₪ (2014לפי מדד יולי )לשנת לימודים

לתואר₪ 28,000-כ

לא כולל תשלום עבור קורסי השלמה ותשלומים נלווים



תנאי רישום וקבלה

רישום מינימליתנאי 
 לפחות בלימודי התואר הראשון80ממוצע

קבלהתנאי 
קבלה אוטומטית-רופאים ורופאי שיניים בעלי רישיון ישראלי

מקום במדרג  , מועמדים אחרים ייבחנו על סמך ממוצע ציונים
המלצה וקריטריונים נוספיםמכתבי , ניסיון תעסוקתי, הבוגרים

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון קבלה לתוכנית

 הציונים הנדרש  גבוה מסף הציונים לקבלה למחלקה ממוצע
לרישום



מספר משתתפים בקורסים

30-מספר סטודנטים מכסימלי בתוכנית 

סטודנטים30-בקורסים הניתנים בימי שני יילמדו כ

 סטודנטים  60עד בקורסים הנלמדים בימי שישי יילמדו
סטודנטים במגמה לניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות יילמדו  

יחד עם סטודנטים בתוכנית הרגילה לתואר שני בניהול מערכות  
בריאות

  קורסים  . סטודנטים30-40בקורסי הבחירה במגמה יילמדו
אלה יהיו פתוחים גם לסטודנטים בתוכנית הרגילה לתואר שני  

או בריאות הציבור המתעניינים  /בניהול מערכות בריאות ו
בתחום



סיכום

התוכנית המובילה לתואר שני בניהול מערכות בריאות

 חברי סגל והמרצים מהמובילים בתחומם בישראל עם
ניסיון מעשי בתחומים הרלוונטיים במערכת הבריאות

 לתוכניתהתאמת מרצים לתכנים הרלוונטיים

 ישראל-פארמהשיתוף פעולה עם

 ל לקורסי בחירה"מרצים מובילים מחוגיוס

 עסקים למינהלשיתוף פעולה הדוק עם המחלקה
ומחלקות אחרות בפקולטות לניהול ומדעי הבריאות

בית הספר לרפואה ובית הספר לרוקחות



פרטים נוספים

:לפרטים נוספים ניתן לפנות ל
דן גרינברג' פרופ

ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות

ראש המגמה לניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות

08-6477422 ,052-3513503: טלפונים

dangr@bgu.ac.il: ל"דוא

:אתר המחלקה לניהול מערכות בריאות

http://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/Pages/default.aspx

mailto:dangr@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/Pages/default.aspx


נספח



רקע קצר על המחלקה 

 1994הוקמה בשנת

שני ושלישי, ללימודי תואר ראשוןתוכניות

סטודנטים לתואר ראשון 100-כ; עשרה חברי סגל                          ;
סטודנטים לתואר שלישי15-סטודנטים לתואר שני ו 160-כ

בוגרי התואר השני2,200-למעלה מ

בוגרי התואר השלישי50-למעלה מ

בוגרי המחלקה משולבים בעמדות מפתח במערכת הבריאות



(ראש המחלקה)דן גרינברג ' פרופ

מדיניות והערכת טכנולוגיות בשירותי בריאות

חברי הסגל האקדמי במחלקה

(ר ועדת הוראה"יו)' נדב דוידוביץ' פרופ

מדיניות בריאות, אפידמיולוגיה ובריאות הציבור

(משנה לרקטור)אבישי גולדברג ' פרופ

,          רפואה צבאית, מדיניות בריאות

רפואת אסונות

גבי בן נון' פרופ

,  מימון מערכות בריאות, כלכלת בריאות

מדיניות בריאות



ר דינה ון דייק"ד

מוטיבציה בעבודה

חברי הסגל האקדמי במחלקה

בוביס-ר פאולה פדר"ד

סוציולוגיה של הבריאות והרפואה



חברי הסגל האקדמי במחלקה

ר ענת רוזנטל"ד

אנתרופולוגיה רפואית

תובל-ר צחית סימון"ד

כלכלת בריאות

יוסי פליסקין' פרופ

,  ניהול ממוקד במוסדות בריאות

קבלת החלטות

(בדימוס)רניחובסקי 'דב צ' פרופ

מימון וארגון  , כלכלת בריאות

מערכות בריאות



ד יואל ליפשיץ  "עו

ויקטור נובק' פרופ

ר אייל שוורצברג"ד

ר שגב שני"ד

ל"מרצים נוספים מהארץ ומחו

(רשימה חלקית)מרצים נוספים 



(תואר שלישי)בוגרי המחלקה 

המרמןר אריאל "ד•
שירותי בריאות כללית

ר נעה טריקי"ד•
מכבי שירותי בריאות

רבינוביץר מורדי "ד•
סל לבריאות

שוורצברגר אייל "ד•
משרד הבריאות

בליצררן ' פרופ•
שירותי בריאות כללית

גרוטואיתמר ' פרופ•
משרד הבריאות

ר טוביה חורב"ד•
משרד הבריאות

ר רחלי מגנזי"ד•
אוניברסיטת בר אילן



(תואר שני)בוגרי המחלקה 

אפקארנון ' פרופ•
משרד הבריאות

לוי  -ר טל ברגמן"ד•
משרד הבריאות

ר נעמי סיגל"ד•

הקריה האקדמית אונו

קוקיהאהוד ' פרופ•
המכללה לישראל

קלנגר שמוליק "ד•
שירותי בריאות כללית

ר צחי קציר"ד•
מכבי שירותי בריאות



מגוון רחב של מחקרים לאומיים ובינלאומיים בתחומים שונים

חברות בפורומים לאומיים ובינלאומיים שונים והשפעה על

קביעת מדיניות

מחקר והשפעה על קביעת מדיניות


