
 פרופ' טוביה חורב

 תקציר קורות חיים

חבר במחלקה לניהול מערכות בריאות בפקולטה למדעי הבריאות פרופסור טוביה חורב הוא 
גלזר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא מלמד קורסים במדיניות -והפקולטה לניהול ע"ש גילפורד

 .בריאות ובמבנה של מערכת הבריאות

בארגוני בריאות  בכיריםתפקידי ניהול תאפיינת בשילוב בין חורב מטוביה קריירה של פרופ' ה
לבין פעילות  ,שיתוף בתהליכים של קביעת מדיניות לאומית במערכת הבריאותו ובמשרד הבריאות

 בריאות.הת מערכבמדיניות וניהול עוסקים במגוון היבטים של שרבים ופרסומים  תאקדמי

בעיקר במפקדת קצין רפואה ראשי.  ,די פיקוד שוניםשנה בצה"ל בתפקי 21 -פרופ' חורב שרת כ
הוא פיקד על כלל מערך רפואת השיניים בצה"ל. עם פרישתו הוא טרם הפרישה בתפקידו האחרון 

רפואי המינהל תחום הבלמנהל הכללי של הקופה הצטרף להנהלת קופת חולים מאוחדת כיועץ 
 1005שנה. בשנת  22-אלה כיהן כקופה. בתפקידים של הכראש מערך הביטוחים במקביל גם ו

למרכז טאוב לחקר המדיניות  , במשרה מלאה,למחקר והצטרףהקדיש מספר שנים החליט חורב ל
שם פירסם מספר עבודות והיה, בין היתר, החברתית בישראל, כחוקר בכיר וסגן מנהל המכון. 

-רב ח משימהתחומי של המרכז. באותה תקופה הוא הוביל את עבודת כו-חבר גם בצוות הבין
שר בשיתוף נשיא המדינה ושהוקם ביוזמת  ,'אסטרטגיות לצמצום אי השוויון'לנושא  תחומי,

את עבודתו במשרד הבריאות חל וא הה 1008בשנת . 1007הרווחה. הדו"ח הוגש לנשיא בסוף שנת 
כסמנכ"ל בכיר מונה בתפקיד של סמנכ"ל לכלכלה וביטוח בריאות במשרד הבריאות ובהמשך 

לקביעת יעדים ארוכי טווח במהלך שירותו במשרד הבריאות היה שותף אסטרטגי וכלכלי.  לתכנון
של בתחומים כגון9 התמודדות שונים  צעדי מדיניותשל להובלה של רפורמות ושל המשרד וכן 

הכנת מתווה פואת שיניים לילדים: קידום רפורמה בשירותי רמערכת הבריאות עם אי השוויון: 
סיעוד הציבורי: רגולציה של ביטוחי בריאות: תכנון כוח אדם במערכת הלרפורמה בתחום ביטוח 

 הבריאות ועוד.

משרדיות,  -חורב עמד בראש מספר וועדות ממשלתיות, של משרד הבריאות וכן ועדות בין
 :ראלבריאות של חסרי מעמד תושב בישהסוציאלי וביטוח הביטוח ה בחינתבתחומים כגון9 

: ובחינת תמריצים וכן במקצועות הבריאות אחרים תחזיות בתחום כוח אדם רפואי וסיעודי
גם היה הוא  ,1023בנובמבר  ,עד פרישתו ממשרד הבריאות. למשיכת כוח אדם רפואי לפריפריה

"ר המועצה וממשלה, בראשות ימשרדי החבר בפורום סמנכ"לים לתכנון מדיניות ואסטרטגיה ב
 ה במשרד ראש הממשלה.הלאומית לכלכל

 במסלול מינהל וכלכלת בריאות, ,(MPH) לפרופ' חורב יש תואר שני בבריאות הציבור
אוניברסיטת בן גוריון מ ,ניהול מערכות בריאותב( (PhDתואר שלישי  :מהאוניברסיטה העברית

 מומחה לרפואת שיניים(, מהאוניברסיטה העברית )DMDלרפואת שיניים ) ותואר דוקטור :בנגב
  ציבורית(.

ים רמחקלדוגמא מדיניות וניהול מערכות בריאות. ם של מגוון תחומיב עוסקיםמחקריו 
מערכת השפעת מדיניות בריאות:  והשפעתן עלחקיקה ב מגמותנושאים כגון9 ניתוח שהתייחסו ל
בריאות: רגולציה שירותי בזכויות מבוטחים מיצוי ארגוני בריאות: של ניהול אופן ההמשפט על 

 ישראל ועוד.מערכת הבריאות באל: התמודדות עם אי השוויון בררטיים בישפ בריאות יטוחישל ב

 פרטי קשר
 הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלזר

 המחלקה לניהול מערכות בריאות
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 , באר שבע73204ת.ד. 
 221, חדר 24בניין 

 thorev@bgu.ac.ilמייל9 
 07-5368-634טל. 
   043-831-6063נייד 

mailto:thorev@bgu.ac.il

