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בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.
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 הוראה פקולטית 

 2020/9: עדכון אחרון

 

 :ויעדיו מטרות הקורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בתחום בתי החולים במדינת ישראל תוך התייחסות למתרחש 

במקומות אחרים בעולם. הקורס מתמקד בבתי החולים לאשפוז כללי אך מתייחס גם לבתי החולים 

לבריאות הנפש, למחלות ממושכות ולשיקום. במסגרת הקורס לומדים הסטודנטים על מערך בתי 

ת ישראל; דפוסי השימוש בשירותי בתי חולים; ההצעות לרפורמה בתחום; האתגרים החולים במדינ

הפנימיים והחיצוניים לפניהם ניצבים בתי החולים; הממשקים עם שאר מערכת הבריאות; שיטות 

לתגמול ולהתחשבנות; תפיסות וכלים למדידת ביצועים ולהערכתם ועוד. בד בבד עם הקניית הידע 

 .ומנותחות באופן ביקורתי ומשתף מרכזיותמערכתיות סוגיות בתחום מועלות לדיון 

The purpose of the course is to discuss fundamental issues regarding the 
management of Israeli hospitals while referring to hospital systems in other 
countries. The course focuses on the general hospitals but also relates to 
mental, long term and rehabilitation hospitals. As part of the course the 
students learn about Israel's hospital system; hospital utilization 
characteristics; proposals for reform in this domain; external and internal 
challenges facing the hospitals; interface with other parts of the health 
system; reimbursement methods; performance management and so forth.  
In addition, major issues facing senior managers in the health system are 

analyzed and discussed.      

 

 :למידה פוקותת

 ורס בהצלחה יוכל הסטודנט:עם סיום הק

מערך בתי החולים ולהבין באופן מקיף את דפוסי השימוש של בתי החולים, היטב את  הכירל.1

    .פניהם עומדים בתי החולים, את הממשקים עם שאר המערכת ועודלאת אתגרי המפתח 

    ח בתחום בתי החולים.ורתי סוגיות מפתלנתח באופן ביק.2

 : נהלי נוכחות

 .תיקבע בסמוך לתחילת שנת הלימודיםהנוכחות 

 

 למידה עצמית.ו ת סטודנטיםו, מצגי זוםשיעור  :אופן  ההוראה

 

 : )במצב קורונה( בקורס הסטודנטיםהערכת 

 90%  עם השגחה מקוון מבחן

 10%מצגת 

 

 לנוכח מגפת הקורונה הערכת הסטודנטים עשויה להשתנות בהתאם למצב בסוף הסמסטר

 

 

 סוגיות נבחרות בניהול בתי חולים :שם הקורס

 3261-1-480 :מס' הקורס
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 הקורס:מטלות 

 מבחן בסוף מצגת במהלך הקורס ו

 

 :תוכן הקורס

 סוגיות המפתח בהן יעסוק הקורס הן:

 תמונת מצב מעודכנת ומגמות עתידיות –מערך בתי החולים במדינת ישראל .1

 מדדי פעילות נבחרים של בתי החולים .2

 בעיות מרכזיות במערך האשפוז.3

 מעמד, מבנה וארגון מחדש של בתי החולים –הצעות לרפורמה בתחום בתי החולים .4

 האתגרים הפנימיים והחיצוניים לפניהם ניצבים בתי החולים.5

 בולות בית החוליםג – בית החולים ושאר מערכת הבריאות.6

 שיטות לתגמול ולהתחשבנות .7

 גישות וכלים למדידת ביצועים ולהערכתם.8

 בית החולים העתידי.9
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