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 מגמה למנהיגות במערכת הבריאות במסגרת התואר השני בניהול מערכות בריאות

 

 רציונל לפתיחת המגמה .1

הנגב נמצא בעשור האחרון בתנופת פיתוח חסרת תקדים. יחד עם זאת, קיימים עדיין פערים ניכרים בין הנגב 

תי הבריאות. תהליך הפיתוח לבין מרכז הארץ הבאים לידי ביטוי בתחומים רבים, כולל בתחום הבריאות ושירו

המואץ של הנגב, הכולל שינוי דמוגרפי והשקעה ממשלתית, ישפיע גם על קידום מערכת הבריאות וקיימות 

 תכניות ממשלתיות, עירוניות וקהילתיות לצמצום פערי הבריאות וקידום הבריאות של תושבי הנגב.

בנגב, נטועה עמוק בתוך תהליכים אלו. מאז  המחלקה לניהול מערכות בריאות כחלק מאוניברסיטת בן גוריון

הקמתה לפני יותר משני עשורים הכשירה המחלקה בתוכניות לתואר ראשון, שני ושלישי, אלפי בוגרים 

אשר הינה הגדולה ביותר בישראל, מהווה חלק  ,הממוקמים בכל צמתי מערכת הבריאות בישראל. המחלקה

הפקולטה למדעי  -בריאות ומשותפת לשתי פקולטות מבית הספר לבריאות הציבור בפקולטה למדעי ה

, שיתוף פעולה ייחודי המאפשר תפיסה רב תחומית גלייזר-ע"ש גילפורד הבריאות והפקולטה לניהול

 ואינטגרטיבית. 

נגב, הוחלט לפתוח מסלול הכשרה מיוחד במסלול מנהיגות אשר יפנה בלאור הצורך בקידום מערכת הבריאות 

רים ועובדים בנגב, כדי להכשיר את דור העתיד של מנהיגי הבריאות אשר ימשיכו לאנשי בריאות המתגור

להצעיד קדימה את מערכת הבריאות בנגב וישמשו כקטליזטורים לשינוי, תוך חיבור הדוק לשטח ולעשייה 

הרפואית וקידום הבריאות. הלימודים יאפשרו בניית רשת של משפיעים מכלל חלקי מערכת הבריאות, אשר 

 יחודיים של מערכת הבריאות בנגב.יבשיתוף להובלת שינוי אל מול האתגרים ה יפעלו

הינה שותפות בין המחלקה לניהול מערכות בריאות, אשר משולבת הן בפקולטה למדעי האקדמית התוכנית 

, יחד עם מרכז מנדל למנהיגות בפקולטה לניהול כל הגורמים גלייזר-ע"ש גילפורד הבריאות ובפקולטה לניהול

גיבוש הפעילות אשר תכלול מעבר לתוכנית ותפים לבניית התוכנית, לגיבוש החזון, בחירת המשתתפים שו

 הלימודים האקדמית גם סדנאות ייעודיות, סיורים ופרויקטים לקידום מערכת הבריאות בנגב.

ל בהתבסס על הניסיון וההצלחות המוכחות של התוכנית לתואר שני בניהול מערכות בריאות ותכנית מנד

קורסים בתחום של מנהיגות אשר פותחו על ידי  ישולבו במגמהבתואר שני למנהל עסקים במנהיגות חברתית, 

 תכנית מנדל, זאת בנוסף לקורסים ופעילויות בשטח לפי המתודות שפיתחה תכנית מנדל, על מנת לתת 

במתן מלגות ע ולתמוך הביע הסכמה לסיילסטודנטים אפשרות ללמוד באופן אינדוקטיבי. הרשות לפתוח הנגב 

 למשתתפים אשר יבחרו.

 

 מטרות המגמה .2

 למגמת מנהיגות במערכת הבריאות מספר מטרות:

 יזוק מערכת הבריאות בנגבח ▪

מסוגלות להובלת שינוי מיומנויות ותוח ירכישת כלים בתחום ניהול, מדיניות ומנהיגות בבריאות לצורך פ ▪

 במערכת הבריאות בנגב

 והלאומית מעורבים ומשפיעים על מערכת הבריאות ברמה המקומית יצירת רשת של אנשי בריאות ▪
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 תנאי הקבלה .3

, עובדים בנגב או מתכננים מעבר יתקבלו מועמדים ממקצועות הבריאות השונים אשר מתגוררים בנגב למגמה

עמידה בתנאי הקבלה האקדמיים ב. הקבלה מותנית בו הם עובדיםואשר יומלצו על ידי הנהלת המוסד  לנגב

 חלקה  כמפורט בידיעון למועמדים ומעבר ראיון קבלה. תחילת הלימודים בשנת הלימודים תש"פ. למ

 פרופ' נדב דוידוביץ'. –ראש המגמה 

 

 מבנה התכנית .4

המשותפת לפקולטה  בור,יהתכנית תתבסס על התואר השני בניהול מערכות בריאות, בבית הספר לבריאות הצ

כמקובל בתכנית לניהול  גלייזר. ימי הלימודים בתכנית-ילפורדלמדעי הבריאות ולפקולטה לניהול ע"ש ג

 מערכות בריאות תואר שני.

דגש על תחום המנהיגות החברתית, שילוב של יושם מעבר לתכנית הלימודים האקדמית לקראת התואר השני 

ך שיתוף התנסות מעשית ופתרון אתגרים חברתיים, פיתוח ובצוע פרויקטים לקידום מערכת הבריאות בנגב, תו

פעולה עם הגורמים השונים הפועלים בנגב, כמו גם ברמה הארצית והבינלאומית. הסטודנטים ירכשו כלים של 

ניהול, מדיניות בריאות, קבלת החלטות, יכולת ניתוח של מערכות מורכבות הפועלות בתנאי אי ודאות מתוך 

 תפיסה של מעורבות חברתית, יכולת סנגור ושינוי חברתי. 

 

 קורסי המחלקה  4.1

  נית הלימודים במסלול ללא עבודת גמרנית הלימודים במסלול ללא עבודת גמרתכתכ
 סה"כ נק"ז מספר קורסים סוג הקורס

 0 3 קורסי השלמה

 30 10 קורסי חובה

 12  4 מגמה *הקורסי 

 42 17 סה"כ

 .     בנושא מנהיגות חובהקורסי  4 וילמד המגמה י* תלמיד

 

 כנית הלימודים במסלול עם עבודת גמרת

 סה"כ נק"ז מספר קורסים סוג הקורס

 0 3 קורסי השלמה

 30 10 קורסי חובה

 12  עבודת גמר

 0 1 סמינר תלמידי מחקר

 6 2 קורסי מגמה *

 48 16 סה"כ

 .  וחזון בנושא מנהיגות: מנהיגות במערכת הבריאות ולמידה ארגונית חובהקורסי  2 וילמדי המגמה * תלמיד

    * עבודות הגמר יהיו בנושא מנהיגות במערכת הבריאות.

  ( הינו קורס חובה )ללא נק"ז( לתלמיד שבחר במסלול עם עבודת גמר.47020013* סמינר תלמידי מחקר )

http://bgu4u.bgu.ac.il/html/annual/
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  קורסי השלמהקורסי השלמה

קורסים אלו מיועדים לתלמידים  ללא רקע מתאים מתואר ראשון. הקורסים אינם מקנים נקודות זכות 

 ואר. יש להשלים קורסים אלו עד תום הסמסטר השלישי ללימודים.לת

 הערות נק"ז שעות שם קורס מס' קורס

סטטיסטיקה למנהלים במערכת  480-2-0001

 הבריאות

קורס זה מהווה תנאי קדם לקורס  0 3

 "אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות"

 ראה סעיף פטור והכרה בקורסים

 ראה סעיף פטור והכרה בקורסים 0 3 תמבוא למדעי הבריאו 480-2-0002

 מבוא לכלכלה 480-2-0003

 

3 

 

0 

 

קורס זה מהווה תנאי קדם לקורס 

"כלכלת בריאות" ולקורס "מימון 

 ציבורי"

  0  סה"כ 

  
  קורסי חובה קורסי חובה 

מהווים בסיס ללימודי ניהול מערכות בריאות. תלמיד שלמד במסגרת לימודים קודמים קורסים דומים, נדרש 

קשה לפטור. אם יהיה זכאי לפטור, ילמד קורס חלופי מתכנית הלימודים. ה"פטור" והקורס החלופי להגיש ב

 טעונים אישור ועדת ההוראה הפקולטית. 

 

 הערות נק"ז שעות שם קורס מס' קורס

הקורס "סטטיסטיקה למנהלים  3 3 אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות 470-2-1010

במערכת הבריאות" מהווה תנאי 

 לקורס זה. קדם

תלמיד הפטור מקורס זה ילמד קורס 

 בחירה תחומי.

היבטים חברתיים על בריאות,  480-2-1000

 חולי ומערכת הבריאות

תלמיד הפטור מקורס זה ילמד קורס  3 3

 בחירה תחומי.

הקורס "מבוא לכלכלה" מהווה תנאי  3 3 מימון ציבורי 686-2-0039

 קדם לקורס זה.

ילמד קורס תלמיד הפטור מקורס זה 

 בחירה תחומי.

תלמיד הפטור מקורס זה ילמד קורס  3 3 חשבונאות 687-2-6091

 בחירה תחומי.

תלמיד הפטור מקורס זה ילמד קורס  3 3 מערכת הבריאות בישראל  480-2-1001

 בחירה תחומי.

תלמיד הפטור מקורס זה ילמד קורס  3 3 מערכות הבריאות בעולם  480-2-1002

 בחירה תחומי.
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 הערות נק"ז שעות שם קורס מס' קורס

הקורס "מבוא לכלכלה" מהווה תנאי  3 3 כלכלת בריאות  480-2-1003

 קדם לקורס זה.

תלמיד הפטור מקורס זה ילמד קורס 

 בחירה תחומי.

480-2-1004 

 

איכות וניהול סיכונים בשירותי 

 הבריאות

תלמיד הפטור מקורס זה ילמד קורס  3 3

 בחירה תחומי.

הקורס "סטטיסטיקה למנהלים  3 3 סמינר מחקר במערכות בריאות 686-2-0042

במערכת הבריאות" מהווה תנאי 

 קדם לקורס זה.

סוגיות במדיניות וניהול מערכות  686-2-0044

 בריאות

קורס אינטגרטיבי, לא ניתן לקבל  3 3

 פטור מקורס זה.

  30 30 סה"כ 

 

  
 
  

  חובה לתלמידי המגמהחובה לתלמידי המגמהקורסי קורסי 
מערכות בהניהול המנהיגות ובתחום והמיומנויות יר את הידע מטרת קורסים אלה היא להעמיק ולהעש

 :םקורסיהבריאות. להלן רשימת 
 

סה"כ  שעות שם הקורס מס' קורס

 נק"ז

 התנהגות ארגונית במערכת הבריאות 68620056

 סדנה(קורס/)

3 3 

וניהול בתי  )מנהיגות ניהול בתי חולים 68620026

 (חולים

3 3 

 3 3 ריאותמנהיגות במערכת הב 68620054

 למידה ארגונית וחזון  68724005

 (Organizational Learning and 

Vision ) 

3 3 

 12 12 סה"כ 
 

  

  

  

 

 
 

 

  


