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 :נקודות זכות

ECTS: 

 א: שנה אקדמית

 פ"אתש  אסמסטר : סמסטר

 שעות אקדמיות  2: שעות

 אוניברסיטת בן גוריון: מיקום

 עברית: שפת הוראה

 : ראשון תואר

קורס מבוא לסטודנטים בשנת : איפיון הקורס

 הלימודים הראשונה

  ניהול מערכות בריאות: דיסציפלינה

 ניהול מערכות בריאות: מחלקה אחראית

 ללא: דרישות קדם

 + בחינה בחנים מקוונים מפתח הציונים:

 מקוונת עם השגחה

 

 ד"ר אורן וכט: שם המרצה

    פרטי קשר

 : טלפון במשרד

 orenwacht@gmail.com: דוא"ל

 בתאום מראש: שעות קבלה

 

בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 הוראה פקולטית עבור שנה אקדמית

: התאריך האחרון בו עודכן עדכון אחרון

 הסילבוס

 

  30.8.20תאריך עדכון אחרון

 

 מערכת הבריאות בישראלקורס הכרות עם : תיאור הקורס

 של הרכיבים השונים במערכת הבריאות בישראלהכרות  :מטרות הקורס

 :יעדי הקורס

השחקנים המרכזיים, התהליכים, מגמות ואת ההיסטוריה של הסטודנט ילמד להכיר את  למידה: פוקותת

 מערכת הבריאות בישראל וכיצד התפתחה

Course description: 

in health systems management. The course  deals with the  An introductory course 

history and foundations of the Israeli health systems and current status and trends.  

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

 מושגי יסוד במערכת הבריאות בישראללהכיר .1

הבריאות בישראל:משרד הבריאות, קופות החולים, את הגופים המרכזיים במערכת להכיר .2

 בתי החולים וגופים אחרים

 להבין את ההיסטריה של התפתחות מערכת הבריאות בישראל וכיצד השפיעה על המצב קיום.3

 

 אין נוכחות חובה. נוכחות חובה בהצגת עבודות בכיתה: נהלי נוכחות

, למידה מקוונת ם ודוחו"ת ללמידה עצמית, מאמרימקוונים דרך מערכת המודלשעורים  אופן  ההוראה:

 בקבוצות

 מקוון עם השגחה מבחן מסכם 60%, מקוונים  בחנים %40: הערכת הסטדונטים בקורס

 

 נושאים עיקריים בקורס:

 .ההיסטוריה של מערכת הבריאות בישראל1

 . קופות חולים2

 . בתי חולים3

 .רפואה דחופה4

 . חוק ביטוח בריאות ממלכתי5

 בריאות.ביטוחי 6

 .רופאים עולים7

 .כח אדם במערכת הבריאות8

 . מדדי איכות במערכת הבריאות9

 

 מערכת הבריאות בישראל א:שם הקורס
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 מטלות הקורס:

כחלק משיטת הערכה של הסטודנטים. הבחנים יתקיימו בצורה מקוונת דרך מערכת המודל. הבחנים מהווים  )בהודעה מראש(במהלך הקורס יתקיימו מספר בחנים 

 הקורס.מהציון הכללי של  40%

 משתנה בין שבוע לשבוע  הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 תופיע במערכת המודל של הקורס רשימת קריאה:

 תופיע במערכת המודל של הקורס קריאת חובה:

 תופיע במערכת המודל של הקורס קריאת רשות:

 

 הקורס/ בספריה/ במחלקה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג*כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר 

 

 


