
 

 

 המחלקה לניהול מערכות בריאות
 

 הפקולטה למדעי הבריאות

 גלייזר גילפורדש "הפקולטה לניהול ע
 

 

 מפגש אוריינטציה לסטודנטים לתואר שני

 

 9/9/19 

 



   החזון שלנו

ובהוראה    הגורם האקדמי המוביל בישראל במחקרלהיות    
 בריאותוניהול של מערכות מדיניות בתחומי 

 

 שלנו  הייעוד 

יכולות הניהול והארגון של מערכת הבריאות בישראל  שיפור   
באמצעות הכשרת סטודנטים למחקר ולתפקידי תכנון מדיניות  

 וניהול מקצועיים בכל הרמות

 

? למה ניהול מערכות בריאות   



 רקע קצר על המחלקה 

 
   1994הוקמה בשנת 

  שני ושלישי, ללימודי תואר ראשון תוכניות 

11 סטודנטים לתואר ראשון  100-כ; חברי סגל                          ;
 סטודנטים לתואר שלישי 35-סטודנטים לתואר שני וכ  200-כ

  בוגרי התואר השני 2,300 -למעלה מ 

  בוגרי התואר השלישי 50-למעלה מ 

  בוגרי המחלקה משולבים בעמדות מפתח במערכת הבריאות 



 מגוון רחב של מחקרים לאומיים ובינלאומיים בתחומים שונים 

 

  חברות בפורומים לאומיים ובינלאומיים שונים והשפעה על 

 קביעת מדיניות    

 

 
 

 

 מחקר והשפעה על קביעת מדיניות



 דן גרינברג' פרופ

 מדיניות והערכת טכנולוגיות בשירותי בריאות

 

 

 חברי הסגל האקדמי במחלקה

 '  נדב דוידוביץ' פרופ

           מנהל בית ספר לבריאות הציבור

 מדיניות בריאות, אפידמיולוגיה ובריאות הציבור

 

 

 אבישי גולדברג  ' פרופ

 ראש המחלקה

 רפואת אסונות, רפואה צבאית, מדיניות בריאות

 

 גבי בן נון' פרופ

,  מימון מערכות בריאות, כלכלת בריאות

 מדיניות בריאות

 



 חברי הסגל האקדמי במחלקה

 ר ענת רוזנטל"ד

 אנתרופולוגיה רפואית         

 

תובל  -ר צחית סימון"ד
 כלכלת בריאות

 גלעד-קובי מורן' פרופ

 מיקרוביולוגיה של בריאות הציבור

 



 ר דינה ון דייק"ד

תואר , ר ועדת הוראה"יו)

 (ר תלמידי מחקר"ראשון ויו

 מוטיבציה בעבודה

 

 

 חברי הסגל האקדמי במחלקה
 בוביס-ר פאולה פדר"ד

 (תואר שני, ר ועדת הוראה"יו)

 סוציולוגיה של הבריאות והרפואה

 

 

 ר מוריה אלן"ד

שימוש מושכל  , מדיניות בריאות

 בשירותי בריאות

 

 

(בדימוס)  



 חברי הסגל האקדמי במחלקה

 (בדימוס)רניחובסקי 'דב צ' פרופ

מימון וארגון  , כלכלת בריאות

 מערכות בריאות

 

 

 (אמריטוס)יוסי פליסקין ' פרופ

,  ניהול ממוקד במוסדות בריאות

 קבלת החלטות

 



הלימודים תוכנית  

(נקודות זכות 42)מסלול ללא עבודת גמר   
 

 (קורסים ללא נקודות זכות 3)קורסי השלמה 
 

 סטטיסטיקה בניהול  •

 (קורס מקוון)הבריאות מבוא למדעי •

 לכלכלהמבוא •



הלימודים תוכנית  

(נקודות זכות 42)מסלול ללא עבודת גמר   
 

 (קורסים 10)חובה קורסי 

 
 מערכות בריאות בישראל•

 חולי ומערכת הבריאות, היבטים חברתיים על בריאות•

 חשבונאות•

 מערכות הבריאות בעולם•

 אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות•



הלימודים תוכנית  

(נקודות זכות 42)מסלול ללא עבודת גמר   
 

 (קורסים 10)חובה קורסי 

 
 כלכלת בריאות•

 מימון ציבורי•

 איכות וניהול סיכונים•

 סמינר מחקר במערכות בריאות•

 סוגיות במדיניות וניהול מערכות בריאות•



הלימודים תוכנית  

(נקודות זכות 42)מסלול ללא עבודת גמר   
 

 דוגמאות -( קורסים 4)בחירה קורסי 

 
 הנעת עובדים במערכת הבריאות•

 ניהול בתי חולים•

 קידום בריאות ורפואה מונעת למנהלים•

 אינפורמטיקה רפואית•



 מגמות לימוד

ללא בחירת מגמה 
 

  ניהול רפואת חרום ואסונות 

מדיניות בריאות וסביבה 

 רפואיותניהול והערכת טכנולוגיות 

 (בהקמה)מנהיגות בבריאות 



הלימודים תוכנית  

(נקודות זכות 48)עבודת גמר עם מסלול   
 

3 קורסי השלמה 

10 קורסי חובה 

2 קורסי בחירה 

נקודות זכות 12 – תיזה 

סמסטר  )' סמינר מחלקתי אחת לשבועיים בימי ד
 (אחד



 התנהגות אוכלוסיה בשגרה ובחירום    •

 מוכנות למצבי חירום ואסונות   •

 אבטחת איכות ברפואת חירום   •

 טראומטיזציה משנית ושחיקה בעקבות אירועי אסון   •

 סיוע הומניטרי   •

 בריאות הציבור במצבי חירום   •

 ניהול רפואת חירום ואסונות



 דיני איכות סביבה•

 ניהול סביבתי•

 תברואת המים והשפכים•

 איכות אוויר ובריאות האוכלוסייה•

 אפידמיולוגיה תעסוקתית•

 אקולוגיה ובריאות•

 מדיניות בריאות וסביבה



 ניהול טכנולוגיות רפואיות במערכת הבריאות•

 הערכה כלכלית של טכנולוגיות במערכת הבריאות•

 קבלת החלטות בבריאות ורפואה•

 מדיניות וכלכלת תרופות•

 ניהול לוגיסטי במערכות בריאות•

 יזמות בתחום הביוטכנולוגיה  •

 תכנון וניהול מחקרים קליניים•

 

 ניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות



 מסלול לימודים מרוכז•
 (רכבת ישראל 8:30) 8-20'  יום ג–

 

 מסלול לימודים מפוצל•
 14-20'  יום ב–

 (רכבת ישראל 8:30)   8-14' יום ו–

 

 

הלימודים תוכנית  



 משך הלימודים•
 

 שנתיים: מומלץ–

 ארבע שנים: מכסימלי–

 

 נקודות זכות בסמסטר 12לכל היותר •

 

 משך הלימודים



 פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים•
 פטור מקורסי השלמה–

 פטור מקורסי חובה–

 

 Moodle -אתר ה•

 
 סילבוס הקורס•

 

 דגשים



 יש לעיין היטב בתקנון המחלקה ובתקנון הפקולטה  •

 כללים אקדמיים –

 בחינות ותקנון בחינות מועדי  –

 

 בשיעוריםעומס לימודים ונוכחות •

 

 בחינה בכל קורסחובת •

 

 דגשים



    רכזת המחלקה –ורד אופק 
6472448    -08  mhasec@som.bgu.ac.il 

 

     ראש המחלקה –אבישי גולדברג' פרופ 

avishy@bgu.ac.il  08-6477421       

 

     ר ועדת הוראה"יו -ר פאולה פדר בוביס "ד 
federbub@bgu.ac.il  08-6477420    

 

 (ניהול מערכות בריאות)חפשו אותנו בפייסבוק                    

 

 
 

 

 יצירת קשר

mailto:mhasec@som.bgu.ac.il


?שאלות  



 להתראות  
 פ"ל תש"בשנה


