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קורס מתקדם לתואר ראשון אשר מציג עקרונות ומודלים של תכנון בהקשר של  :תיאור הקורס

. הקורס מכשיר את הסטודנטים לחשיבה אנליטית הנדרשת כאשר מתכננים מערכת הבריאות

ובשלבי התכנון  במסגרת הקורס נעסוק בגישות התכנון השונות הבריאות.ומטמיעים מדיניות במערכת 

המותאמות ת ותחזיבכללם: ניתוח המצב הקיים והערכת צרכי האוכלוסיה העתידיים בהתאם ל

י זאיזון בין ההון האנושי והפילכלים יילמדו לשינויים דמוגרפיים צפויים ולשינויים בתחלואה. כמו כן 

: םביניהת, להשגת כמות, הרכב ופיזור ראויים של שירותי בריאותיות( )תקציב, טכנולוגיה ותש

 מודלים של תכנון לינארי, פונקציית ייצור, שרשרת מרקוב ומודל ההתחדשות.

 

Course Description: An advanced course that introduce theoretical concepts and 

applied techniques that are used to analyze various issues in planning of healthcare 

systems. During the course different planning approaches will be discussed. In 

addition, the stages of planning process will be presented including: analysis of the 

gaps between actual and desired conditions and assessment of population needs 

according to forecasts adjusted to demographical and clinical changes. Planning 

models of human resources, budget, technology and infrastructures will be 

analyzed in order to optimize the level and distribution of healthcare services. 

These include: Linear programming, production function, Markov chain and 

renewal model. 

 :, הסטודנטעם סיום הקורס בהצלחה

 מכיר מושגים בסיסיים וגישות בתכנון במערכת הבריאות. .1

פי הנחות בנוגע לשינויים בדמוגרפיה -מסוגל לחזות את הביקוש לשירותי בריאות על .2

 ובתחלואה.

פיזי באמצעות: תכנון לינארי, פונקצית ייצור, ו ימלי להון אנושיטלחשב את הביקוש האופ .3

     שרשרת מרקוב ומודל ההתחדשות.

לנתח את תנועת החולים בין מחלקות שונות בבית החולים ואת ההשלכות שלה על תכנון  .4

 הפעילות בבית החולים.

 .ורי כולל תהליך ההקצאה והבקרהלנתח את תהליך התקצוב בארגון בריאות ציב .5

 

 אין: נהלי נוכחות

 .zoomהרצאות מקוונות ב  אופן  ההוראה:

 : הערכת הסטודנטים בקורס

 80%מבחן סוף סמסטר : *מצב רגיל או מצב קורונה

  20%במהלך הסמסטר  **בוחן מגן                                     

באופן מקוון עם השגחה. במצב רגיל הבוחן והמבחן יתקיימו * במצב קורונה הבוחן והמבחן יתקיימו 

 בקמפוס עם השגחה.

 .ציון הבוחן ישוקלל בציון הסופי רק אם ישפר את ציון המבחן** 

 

 תכנון והערכת שירותי בריאות :שם הקורס

 4011-1-480: מס' הקורס

 



גוריון בנגבאוניברסיטת בן   

 המחלקה לניהול מערכות בריאות
 

2 

 

 
 

 

התרגילים במועד היא תנאי הכרחי כדי לגשת לבחינה.  5מתוך  4תרגילים. חובת הגשת  5הטמעת המודלים הכמותיים תתבצע באמצעות  מטלות הקורס:

 הפתרון הרשמי של התרגילים יועלה לאתר. 

 שעות שבועיות. 3 כבהיקף של פתרון תרגילים והטמעת החומר בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש ל הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 *ספרות רלוונטית נושא 

מושגי יסוד  .1
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 אביב: האוניברסיטה הפתוחה. -(. תל1מדריך למידה )פרק  -(. חקר ביצועים2002קלבנר ח. ) תכנון לינארי . 3

 ירושלים: אקדמון.(. 4, 1תורת הפירמה )פרקים  -(. תורת המחירים2001מועלם י. ) תכנון הייצור .4

תכנון כח סוגיות ב .5

 האדם

 ההוצאה לאור.-אביב: משרד הבטחון-(. תל13(. מערכת הבריאות בישראל )פרק 2005בן נון ג, ברלוביץ י, שני מ. ) -

טה אביב: האוניברסי-(. תל4, 3, 1(. תכנון מערכות דינמיות בזמן יישום למשאבי אנוש )יחידות 2001ניראל ר, רוזנברג א. ) -

 הפתוחה. 

- Bartholomew DJ, Forbes AF, McClean SI. (2001). Statistical techniques for manpower planning [Hebrew 
version]. Tel-Aviv: The Open University of Israel.  

- Green A. (2007). An introduction to health planning for developing health systems (Chapter 13). New-
York: Oxford University Press. 

בתכנון סוגיות  .6

 בית חולים

 ההוצאה לאור.-אביב: משרד הבטחון-(. תל5(. מערכת הבריאות בישראל )פרק 2005בן נון ג, ברלוביץ י, שני מ. ) -
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סוגיות בתכנון  .7
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York: Oxford University Press. 
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 הרשימה עשויה להתעדכן.  *

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