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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

 . 2019ינואר : אחרוןעדכון 

הקורס מציג את תחום הביטוח בכלל וביטוח הבריאות בפרט וזאת למטרות בחירה,  :תיאור הקורס

 בקרה וקבלת החלטות.

 כלים ולהקנות בפרט הבריאות וביטוח בכלל הביטוח לתחום הסטודנטים את לחשוף :מטרות הקורס

 :באמצעות וזאת אחד לכל המתאים הבריאות לבחירת ביטוח

 מהם  ?סיכון מהו  ?הביטוח מטרת  ?ביטוח מהו   -הביטוח מתחום בסיסיים מושגים הבנת 1.

 .ועוד ?הביטוח עקרונות

 ,ממלכתי בריאות ביטוח רבדיו שלושת על הישראלי הבריאות ביטוח מודל הכרת 2.

 .ביניהם השוואה ביצוע תוך פרטיים בריאות וביטוחי נוספים בריאות שירותי

 .ועוד ל"לחו לנוסעים ביטוחים  ,שיניים ביטוחי, סיעודיים ביטוחים הכרת 3.

: הכרת תחום הביטוח בכלל ומודל ביטוח הבריאות בישראל בפרט תוך יכול להבדיל בין יעדי הקורס

 סוגי הביטוח השונים ולבצע בחירה מושכלת.

 למידה: פוקותת

 יוכל הסטודנט:עם סיום הקורס בהצלחה 

    להגדיר מהו ביטוח בכלל וביטוח בריאות בפרט..1

   להבחין בין ביטוחי בריאות מסוגים שונים בהתאם לרבדים שנלמדו..2

     לבחור את פוליסת ביטוח הבריאות המתאימה לכל אחד..3

 .שוניםביטוחי בריאות ע"פ קריטריונים פוליסות של להשוות בין .4

 בריאות אחרים בעולם.לבחון מודלים של ביטוחי .5

 .הסופי מהציון נקודות 5 – של ירידה  )מהשיעורים 80% ( חובה נוכחות: נהלי נוכחות 

 .שיעורים פרונטליים אופן  ההוראה:

 .בחינה סופית 100%: טים בקורסודנהערכת הסט

  ביטוח רפואי בעידן המודרני :שם הקורס

 0012-2-686 :מס' הקורס
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 מטלות הקורס:

 נוכחות(. 80%השתתפות בשיעורים )

 ביצוע מבחן בסוף הסמסטר.

 לא נדרש. הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 :בקורס הנושאים רשימת

הביטוח ומטרת הביטוח תפקיד ביטוח, מהו  - מבוא. 

אדם וסיכוני סיכונים ניהול, סיכונים סוגי ,סיכון מהו. 

בישראל הביטוח וחוקי הביטוח עקרונות. 

הישראלי הבריאות ביטוח מודל: 

ממלכתי בריאות ביטוח חוק 

נוספים בריאות שירותי 

וקבוצתיים ישיים, אמסחריים/פרטיים בריאות ביטוחי 

ומאפיינים עקרונות - סיעודיים ביטוחים. 

ועוד שיניים יטוחי, בפנסיוניים ביטוחים כמו נוספים ביטוחים. 

לאומי לביטוח המוסד. 

בעולם בריאות ביטוחי. 
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