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 תוכן עניינים

 

 

 מנהל מערכות  תכנית הלימודים לתואר ראשון ב   -פרק א' 

 יום מזורז  בריאות                 

מערכות   - במנהל  ראשון  לתואר  לימודים  תוכנית 
 בריאות מסלול ערב 

לתואר   - לימודים  מערכות  תוכנית  במנהל  ראשון 
 בריאות מסלול ערב מזורז 

 תנאי קדם  -
תיאור מקצועות הלימוד, תקצירי קורסים ומרכיבי  -

 ציון 

     תוכנית לימודים לתואר שני במנהל מערכות  -פרק ב' 

 בריאות              

 תיאור מקצועות הלימוד, תקצירי קורסים.  -

 שנה אקדמי  לוח   -פרק ג' 
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ת ותוכניפרק א' 
הלימודים 

לתואר ראשון 
במנהל מערכות 

 בריאות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית לימודים תואר ראשון במנהל מערכות בריאות 

 מסלול יום  מזורז  שנה"ל תשפ" ג
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נ"ז בכל   120על מנת להשלים תואר ראשון במנהל מערכות בריאות על הסטודנטים ללמוד 

 שנות לימודיהם לתואר לפי החלוקה הבאה: 

נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית(   93  

נ"ז קורסי התמחות חובה   21  

נ"ז סמינר   3  

נ"ז פרויקט   3  

 

 ( גמסלול יום )סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ" שנה א'
 

 קורסי חובה 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 יסודות החשבונאות א' 

קבוצות(  2)  

טל  -רו"ח עמי מי   

פורז רו"ח שי   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 8014  

 מבוא לסטטיסטיקה 
קבוצות(  2)  

 ד"ר אסף שריג 

 מר שי ליבוביץ 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40000  

 פרופ' גבריאל חודיק  מבוא לבריאות הציבור 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40006  

מערכת הבריאות בישראל  

 )מקוון( 
 פרופ' אלחיאני אשר 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40076  

לכלכלה מבוא   

קבוצות(  2)  

 ד"ר יניב איתן 

 מר נוישטיין נתי 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40002  

בבריאות  ניהול משאבי אנוש   ד"ר יפית רפאל  

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 406014  

 פרופ' חודיק גבריאל  אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' 

 ד"ר גלית הירש 

ש"ס  3  

נ"ז  3 40010  

כתיבה אקדמית ויישומי מחשב  

 )מקוון( 

נ"ז  3 40058 גב' סמדר חן עזרא   



 
 

5 
 

ש"ס  3שיעור   

מקוון  תקשורת ובריאות  מר דורון קופרשטיין  

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40013  

 רו"ח פנחס צרויה ניהול בתי חולים 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40020  

 שיר בן יעיש  יזמות לקידום בריאות 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40068  

 ד"ר אלכסנדר גמוס  חדשנות רפואית 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40071  

יסודות השיווק במערכת  

 הבריאות )מקוון( 

 ד"ר מיכאלה אלרם 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40011  

שיטות מתקדמות ויישומים  

 סטטיסטים 

קבוצות(  2)  

 ד"ר אסף שריג 

 מר שי ליבוביץ 

ש"ס  3שיעור   

 3 נ"ז  40057

 ד"ר אסף שריג  שיטות כמותיות בניהול 

 מר שי ליבוביץ 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 406010  

 ד"ר אילנה מזרחי  סוציולוגיה של הבריאות 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40079  

 מבוא לפסיכולוגיה

 מקוון 

 ד"ר ארז צברלינגר 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40082  

מתקדמים   -כשפה זרהאנגלית 

 ב' 

 מרצים שונים 

ש"ס  4שיעור   

נ"ז  2 1027  

 
 

 קורסי התמחות בגרונטולוגיה 

 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

מאבק באלימות, התעללות  

 והתעמרות בזקנים 

 ד"ר אילנה מזרחי נאור 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40054  
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 ד"ר אילנה מזרחי נאור  הזקנה והמשפחה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40052  

 ד"ר  אייל כהן זקנה ומשפט 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40061  

בארגון חברתית  הגרונטולוגי  

 

 ד"ר אילנה מזרחי נאור 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40050  

 

נ"ז התמחות  12 -נ"ז חובה ו 48סה"כ בשנה א':   

 

 

 ( במסלול יום )סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ" 'בשנה 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 

 זכות

חודיק גבריאל פרופ'  אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב'   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40012  

 ד"ר תמר שלום  ניהול מרפאה בקהילה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40074  

 פרופ' יורם בלשר  מערכות בריאות בעולם 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40075  

טל -רו"ח עמי מי  מבוא למימון   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40008  

 ד"ר תמר שלום  יסודות הניהול )מקוון( 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40001  

מבוא להתנהגות ארגונית  

 )מקוון( 
 ד"ר תמר שלום 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 8013  

 ד"ר  אייל כהן רפואה ומשפט )מקוון( 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40017  

 טרם נקבע  ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40078  
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 אתיקה רפואית )מקוון( 

 

סטודנטים שהתחילו את  * 

לימודיהם בתשפ"ב לא צריכים  

 קורס זה 

 ד"ר ואסף נעאמנה

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40023  

חג'בי מרדכי ד"ר  ביטוחי בריאות ושב"ן   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40072  

הערכה כלכלית של טכנולוגיה  

 רפואית 

 מר טל רוה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40030  

מרדכי חג'בי ד"ר  כלכלת בריאות   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40073  

 מנחים שונים  סמינר 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40035  

 מנחים שונים  פרוייקט 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40036  

 מר זאב ליפקוביץ  לוגיסטיקה ובריאות 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 406013  

בריאות   איכות בשירותי  

 מקוון 

זכאי -מר ירון בן   

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40080  

פרופ' חודיק גבריאל             אינפורמטיקה רפואית 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 406011  

 

 

 קורסי התמחות 

 

ההתמחות בגרונטולוגי   

 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 מדיניות בנושא זקנה

סטודנטים שהתחילו   •
בתשפ"ב ילמדו את  

 ד"ר דורון שגיא 

 שיעור 3 ש"ס 

 3 נ"ז  40047
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מערכת   40049הקורס 
 שירותים לזקנה

 הזדקנות בריאה 

 מקוון 

 ד"ר דורון שגיא 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40051  

 ניצולי השואה והזקנה 
 )מקוון( 

 ד"ר שגיא דורון 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40070  

 

נ"ז התמחות  9 -נ"ז חובה ו 51סה"כ בשנה ב':   

•  

 התואר. חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום  •
בכל שנה כי יש   המצוינים התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה  •

לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים  
 ובנספח  תלמידים מצטיינים. 

 הלימודים האמורה לעיל הם יעודכנו בהודעה נפרדת.   במידה ויחולו שינויים לתכנית  •
המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת.   •

 המערכת הממוחשבת גוברת 
 

 

 תכנית לימודים תואר ראשון במנהל מערכות בריאות 

 מסלול ערב שנה"ל תשפ"ג 

 

בכל  נ"ז  120על מנת להשלים תואר ראשון במנהל מערכות בריאות על הסטודנטים ללמוד 

 שנות לימודיהם לתואר לפי החלוקה הבאה: 

כולל אנגלית נ"ז קורסי חובה   93  

נ"ז קורסי התמחות חובה    21  

   נ"ז סמינר  3

נ"ז פרויקט  3  

 

 מסלול ערב )סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"ג(  שנה א'
 

 קורסי חובה 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 יסודות החשבונאות 

 

 רו"ח עמי מיטל 

"ס ש  3שיעור   

נ"ז  3 8014  
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 ד"ר אסף שריג   מבוא לסטטיסטיקה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40000  

 פרופ' גבריאל חודיק  מבוא לבריאות הציבור 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40006  

מערכת הבריאות בישראל  

 )מקוון( 

 פרופ' אשר אלחיאני 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40076  

 ד"ר יניב איתן   מבוא לכלכלה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40002  

 ד"ר יפית רפאל     בבריאותניהול משאבי אנוש 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 406014  

 פרופ' גבריאל חודיק  אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40010  

אקדמית ויישומי מחשב  כתיבה 

 )מקוון( 

 גב' סמדר חן עזרא 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40058  

)מקוון(    תקשורת ובריאות  מר דורון קופרשטיין  

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40013  

 ד"ר אילנה מזרחי נאור  סוציולוגיה של הבריאות 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40079  

)מקוון( מבוא לפסיכולוגיה   ד"ר ארז צברלינגר  

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40082  

 ד"ר אסף שריג   שיטות כמותיות בניהול 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 406010  

נ"ז  2 1027  מתקדמים ב'   

 
 קורסי התמחות 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

ההתמחות בגרונטולוגי   

חברתית   הגרונטולוגי  

סטודנטים שהתחילו בשנת   •
תשפ"ב ילמדו את הקורס 
בשנה ב' כי כבר למדו את 

 ד"ר אילנה מזרחי נאור 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40050  
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הקורס מאבק באלימות  
40054 

 התמחות במחקר קליני

מבוא ומושגי יסוד במחקר  
 רפואי בבני אדם 

 טרם נקבע 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40039  

 

נ"ז אנגלית  2נ"ז התמחות+  3 -חובה  נ"ז  32סה"כ בשנה א':   

 
 

 ("ב)סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ  שנה ב'
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 

 זכות

 פרופ' גבי חודיק  אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב' 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40012  

 ד"ר תמר שלום  ניהול מרפאה בקהילה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40074  

 פרופ' יורם בלשר  מערכות בריאות בעולם 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40075  

 פרופ' גבי חודיק  אינפורמטיקה רפואית  

   ש"ס  3שיעור 

נ"ז  3 406011  

 רו"ח פנחס צרויה ניהול בתי חולים 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40020  

   תמר שלוםד"ר  יסודות הניהול )מקוון( 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40001  

מתקדמות ויישומים  שיטות 

 סטטיסטים 

 ד"ר אסף שריג 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40057  

טל -רו"ח עמי מי  מבוא למימון   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40008  

 דר' אלכס גמוס  חדשנות רפואית  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40071  
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מבוא  להתנהגות ארגונית  

  )מקוון(
 ד"ר תמר שלום 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 8013  

 מר זאב ליפקוביץ  לוגיסטיקה ובריאות 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 406013  

 איכות בשירותי בריאות 

   מקוון

זכאי -מר ירון בן   

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40080  

 

 

 קורסי התמחות 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה  שם הקורס 

ההתמחות בגרונטולוגי   

מאבק באלימות, התעללות  

 והתעמרות בזקנים 

אילנה מזרחי נאור ד"ר   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40054  

 ניצולי השואה והזקנה  
 )מקוון( 

 ד"ר שגיא דורון 

ש"ס   3שיעור   

נ"ז   3 40070  

 ד"ר דורון שגיא  מדיניות בנושא זקנה  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40047  

 התמחות במחקר קליני

מחזור החיים של המחקר  
חלק א'   -הקליני   

 גב' דבורה קורנפלד כהן  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40042  

GCP ואתיקה במחקר קליני     ד"ר ואסף נעאמנה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40041  

מחזור החיים של המחקר  
חלק ב'   -הקליני   

   דבורה קורנפלד כהןגב' 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40043  

 

 

נ"ז התמחות  9 -נ"ז חובה ו 36סה"כ בשנה ב':   

 ( פ"א)סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתש  שנה ג'
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נקודות   קוד קורס  שם המרצה  שם הקורס 

 זכות

יסודות השיווק במערכת  

 הבריאות )מקוון( 

 ד"ר מיכאלה אלרם 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40011  

אייל כהן  ד"ר  רפואה ומשפט )מקוון(   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40017  

 ד"ר מוטי חג'בי  ביטוחי בריאות ושב"ן 

 הראל שרעבי 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40072  

 אתיקה רפואית 

 )מקוון( 

 ד"ר ואסף נעאמנה

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40023  

 כלכלת בריאות 

 

 ד"ר מוטי חג'בי 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40073  

 שיר בן יעיש  יזמות לקידום בריאות 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40068  

הערכה כלכלית של טכנולוגיה  

 רפואית 

 מר טל רוה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40030  

יהול סיכונים ובטיחות הטיפול נ  

*סטודנט שהתחיל בתשפ"א למד 

 את הקורס בשנה ב'

 טרם נקבע 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40078  

 מרצים שונים  סמינר 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40035  

 מרצים שונים  פרויקט 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40036  

 איכות בשירותי בריאות 

)לסטודנטים אשר  מקוון  

התחילו את לימודיהם בשנת  

 תשפ"א( 

 בן זכאי ירון 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40080  

מבוא לפסיכולוגיה )מקוון(  

)לסטודנטים אשר התחילו את  

 לימודיהם בשנת תשפ"א( 

 ד"ר ארז צברלינגר 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40082  
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 קורסי התמחות 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

ההתמחות בגרונטולוגי   

 הזדקנות בריאה 

   מקוון

 

 ד"ר דורון שגיא 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40051  

 ד"ר אילנה מזרחי נאור  זקנה ומשפחה  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40052  

 ד"ר אייל כהן   זקנה ומשפט 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40061  

 התמחות במחקר קליני

 נושאים מעולם התרופות 

 )מקוון( 

גדעון קורן פרופ'   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40065  

 טלרפואה 

 )מקוון( 

אלכסנדר גמוס  ד"ר   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40063  

 

 

 

סטודנטים מהתמחות מחקר קליני יוכלו לבצע פרקטיקום במקום סמינר ופרויקט. הקבלה  

 לקורס תעשה לאחר ראיון קבלה. פרטי רישום יפורסמו בהמשך. 

ב'.  -א' ו  הפרקטיקום יתקיים בסמסטר  

 במידה והתוכנית תיפתח תשלח הודעה ממנהל הסטודנטים.   •

פרקטיקום )במקום סמינר  

 ופרויקט( 

 אחראי אקדמי: 

 פרופ' גבריאל חודיק 

נ"ז  6 40066  

 

נ"ז התמחות  9 -נ"ז חובה ו 33סה"כ בשנה ג':   

 

 חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.  •
בכל שנה כי יש   המצוינים התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה  •

 לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים. 
 במידה ויחולו שינויים לתכנית הלימודים האמורה לעיל הם יעודכנו בהודעה נפרדת.  •
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 תכנית לימודים תואר ראשון במנהל מערכות בריאות 

 מסלול  ערב מזורז  שנה"ל תשפ" ג 

 

נ"ז בכל   120על מנת להשלים תואר ראשון במנהל מערכות בריאות על הסטודנטים ללמוד 

 שנות לימודיהם לתואר לפי החלוקה הבאה: 

נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית(   93  

נ"ז קורסי התמחות חובה   21  

נ"ז סמינר   3  

נ"ז פרויקט   3  

 

 ( גתחילו את לימודיהם בתשפ"י)סטודנטים ש  ערב מזורז מסלול  שנה א'
 

 קורסי חובה 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

א'  יסודות החשבונאות  טל  -רו"ח עמי מי    

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 8014  

 ד"ר אסף שריג   מבוא לסטטיסטיקה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40000  

 פרופ' גבריאל חודיק  מבוא לבריאות הציבור 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40006  
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מערכת הבריאות בישראל  

 )מקוון( 

 פרופ' יורם בלשר 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40076  

 מבוא לכלכלה 

 

 ד"ר יניב איתן  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40002  

בבריאות    ניהול משאבי אנוש   ד"ר יפית רפאל  

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 406014  

גלית הירש ד"ר  אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א'   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40010  

כתיבה אקדמית ויישומי מחשב  

 )מקוון( 

 גב' סמדר חן עזרא 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40058  

 מר דורון קופרשטיין  תקשורת ובריאות )מקוון( 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40013  

 ד"ר מוטי חג'בי  ניהול בתי חולים 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40020  

 שיר בן יעיש  יזמות לקידום בריאות 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40068  

 ד"ר אלכסנדר גמוס   חדשנות רפואית  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40071  

יסודות השיווק במערכת  

 הבריאות )מקוון( 

 ד"ר מיכאלה אלרם  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40011  

שיטות מתקדמות ויישומים  

 סטטיסטים 

 

 ד"ר אסף שריג 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40057  

 ד"ר אסף שריג  שיטות כמותיות בניהול 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז   3 406010  

 ד"ר אילנה מזרחי    סוציולוגיה של הבריאות

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40079  

 מבוא לפסיכולוגיה

 )מקוון( 

 ד"ר ארז צברלינג 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40082  
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מתקדמים   -כשפה זרהאנגלית 

 ב' 

 מרצים שונים 

ש"ס  4שיעור   

נ"ז  2 1027  

 
 

 קורסי התמחות – סמסטר קיץ  

 

ההתמחות בגרונטולוגי   

 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

חברתית   הגרונטולוגי  ד"ר אילנה מזרחי נאור  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40050  

באלימות, התעללות  מאבק 
 והתעמרות בזקנים 

 ד"ר אילנה מזרחי נאור 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז   3 40054  

 ניצולי השואה והזקנה  
 )מקוון( 

 ד"ר שגיא דורון 

ש"ס   3שיעור   

נ"ז   3 40070  

    

 התמחות במחקר קליני

 

 שם הקורס 
 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

מבוא ומושגי יסוד במחקר  

אדם רפואי בבני    

 טרם נקבע 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40039  

מחזור החיים של המחקר  

חלק א'   -הקליני   

 גב' מאירסון ליטל  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40042  

 

נ"ז התמחות  12-נ"ז חובה כולל אנגלית ו  48סה"כ בשנה א':   

 

 

 תשפ"ד  – ערב מזורזמסלול  'בשנה 
 



 
 

17 
 

 שם הקורס 
 

נקודות   קוד קורס  שם המרצה 

 זכות

 פרופ' גבריאל חודיק  אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב' 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40012  

 ד"ר תמר שלום  ניהול מרפאה בקהילה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40074  

 פרופ' יורם בלשר  מערכות בריאות בעולם 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2 40075  

טל -רו"ח עמי מי  מבוא למימון   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40008  

הניהול )מקוון( יסודות   ד"ר תמר שלום   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40001  

מבוא להתנהגות ארגונית  

  )מקוון(
 ד"ר תמר שלום 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 8013  

 ד"ר  אייל כהן רפואה ומשפט )מקוון( 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40017  

 טרם נקבע   ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40078  

רפואית )מקוון( אתיקה   ד"ר ואסף נעאמנה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40023  

 מר הראל שרעבי  ביטוחי בריאות ושב"ן 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40072  

הערכה כלכלית של טכנולוגיה  

 רפואית 

 מר טל רוה 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40030  

ד"ר מוטי חג'בי   כלכלת בריאות    

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40073  

שונים מנחים  סמינר    

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40035  

 מנחים שונים  פרוייקט 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40036  
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 מר זאב ליפקוביץ  לוגיסטיקה ובריאות  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז   3 406013  

 ד"ר כרמית רפפורט ניהול רפואת אסונות 

ש"ס  2שיעור   

נ"ז   2 406012  

 איכות בשירותי בריאות  

 מקוון 

זכאי -מר ירון בן   

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  2  40080  

פרופ' חודיק גבריאל             אינפורמטיקה רפואית 

ש"ס  3שיעור   

   נ"ז 3 406011

 

 

 קורסי התמחות 

 

ההתמחות בגרונטולוגי   

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה  שם הקורס 

 ד"ר דורון שגיא  מדיניות בנושא זקנה  

ש"ס  2שיעור   

נ"ז  3 40047  

אילנה מזרחי נאור ד"ר  זקנה ומשפחה    

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40052  

 אייל כהן   זקנה ומשפט 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40061  

 הזדקנות בריאה 

   מקוון

 

 ד"ר דורון שגיא 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40051  

 

 התמחות במחקר קליני

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה  שם הקורס 

GCP ואתיקה במחקר    

 קליני 

   ד"ר ואסף נעאמנה

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40041  
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מחזור החיים של המחקר  

חלק ב'   -הקליני   

 גב' מאירסון ליטל  

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40043  

סטטיסטיקה וניהול נתונים  

 קליניים 

 ד"ר אלכסנדר גמוס 

ש"ס  3שיעור   

04404 נ"ז  3   

 נושאים מעולם התרופות 

 )מקוון( 

 פרופ' גדעון קורן 

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40065  

 טלרפואה 

 )מקוון( 

אלכסנדר גמוס  ד"ר   

ש"ס  3שיעור   

נ"ז  3 40063  

 

 

 

סטודנטים מהתמחות מחקר קליני יוכלו לבצע פרקטיקום במקום סמינר ופרויקט. הקבלה  

 לקורס תעשה לאחר ראיון קבלה. פרטי רישום יפורסמו בהמשך. 

ב'.  -א' ו  הפרקטיקום יתקיים בסמסטר  

 במידה והתוכנית תיפתח תשלח הודעה ממנהל הסטודנטים.   •

פרקטיקום )במקום סמינר  

 ופרויקט( 

 אחראי אקדמי: 

 פרופ' גבריאל חודיק 

נ"ז  6 40066  

 

נ"ז התמחות  9-נ"ז חובה ו 51סה"כ בשנה ב':   

 

 חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.  •
בכל שנה כי יש   המצוינים התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה  •

לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים  
 ובנספח  תלמידים מצטיינים. 

 במידה ויחולו שינויים לתכנית הלימודים האמורה לעיל הם יעודכנו בהודעה נפרדת.  •
ערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת.  המ •

 המערכת הממוחשבת גוברת 
 

 

 

 תנאי קדם  – תואר ראשון במנהל מערכות בריאות
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קוד  שם הקורס
 קורס

 קוד קורס תנאי קדם ללמוד את הקורס 

 מבוא לסטטיסטיקה  40012 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב'
 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א'

40000 
40010 

 40076 מערכת הבריאות בישראל  40075 מערכות בריאות בעולם 
מחזור החיים של המחקר  

 'א  -הקליני
40042 GCP   ואתיקה במחקר הקליני 

מבוא ומושגי יסוד במחקר רפואי  
 בבני אדם 

 
 

40041 
40039 

 

מחזור החיים של המחקר  
 ב'  -הקליני

  -מחזור החיים של המחקר הקליני 40043
   'א

מבוא ומושגי יסוד במחקר רפואי  
 בבני אדם 

GCP   ואתיקה במחקר הקליני 
 

40042 
 

40039 
 

40041 

שיטות מתקדמות ויישומים  
 סטטיסטים 

 בניתוח נתונים בתחום הבריאות 

 40000 מבוא לסטטיסטיקה  40009

ניהול סיכונים רפואיים ובטיחות  
 הטיפול  

 40000 מבוא לסטטיסטיקה   40078

 מבוא לכלכלה  40073 כלכלת בריאות  
 מבוא למערכת הבריאות בישראל

 

40002 
40007 

 
סטטיסטיקה וניהול נתונים  

 קליניים 
מבוא ומושגי יסוד במחקר רפואי   40044

 בבני אדם 
 מבוא לסטטיסטיקה 

40039 
 

40000 
הערכה כלכלית של טכנולוגיות  

 רפואיות  
 

 מבוא למערכת הבריאות בישראל 40030
 מבוא לכלכלה  

40007 
40002 

 מבוא למימון  
 

 יסודות חשבונאות א'   40008
 מבוא לכלכלה  

8014 
40002 

 40076 מערכת הבריאות בישראל   40074 ניהול מרפאה בקהילה  
 40076 הבריאות בישראל מערכת  40072 ביטוחי בריאות ושב"ן  
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 תיאור מקצועות הלימוד

 

 תיאור כללי של התוכנית באנגלית 

 רמות:   4-התוכנית באנגלית מורכבת מ 

 טרום בסיסי ב'   אוטרום בסיסי א' 

 בסיסי  

 מתקדמים א'  

 מתקדמים ב'. 

 המיון לרמות נעשה על פי הציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם. 

סטודנטים המסיימים רמת טרום בסיסי א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו רמת טרום  

 לרמת בסיסי.    בסיסי ב' ועולים 

סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמיים ומזכה אותו/אותה  

חל משנת הלימודים תשפ"ב סטודנט שמגיע עם פטור לאקדמיה מחויב בשני קורסי אנגלית  בפטור. ה

במהלך התואר. סטודנט אשר היה מחויב בקורס של מתקדמים ב' וסיים אותו בהצלחה חייב לקחת  

 עוד קורס אחד בשפה האנגלית במהלך התואר. 

    ציון הקורס הוא הציון המשוקלל בלבד.

 טרום בסיסי א' 

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים. תיאור הקורס

הקורס קטעי    מטרת  הנשמע.  והבנת  דיבור  כתיבה,  קריאה,  של  מיומנויות  לסטודנט  להעניק  היא 

הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה מאפשר  

לתלמידים באופן הדרגתי להגיע ליכולת מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי הקשורים לאקדמיה  

 ים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דיגיטלי. וגם בתחומים יומיומי 

     במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי  50-69ציון תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות  8  משך הקורס: 

 

 טרום בסיסי ב' 
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 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים. תיאור הקורס

הקורס להעני   מטרת  קטעי  היא  הנשמע.  והבנת  דיבור  כתיבה,  קריאה,  של  מיומנויות  לסטודנט  ק 

הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה מאפשר  

לתלמידים באופן הדרגתי להגיע ליכולת מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי הקשורים לאקדמיה  

 ים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דיגיטלי. וגם בתחומים יומיומיים. סטודנט

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי   70-84: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות   6: משך הקורס

 

 בסיסי 

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים. תיאור הקורס

הקורס קטעי    מטרת  הנשמע.  והבנת  דיבור  כתיבה,  קריאה,  של  מיומנויות  לסטודנט  להעניק  היא 

הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה מאפשר  

לתלמידים באופן הדרגתי להגיע ליכולת מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי הקשורים לאקדמיה  

 ים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דיגיטלי. וגם בתחומים יומיומי 

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת טרום בסיסי א' או ב'.  85-99ציון תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות.   6: משך הקורס

 

 מתקדמים א' 

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים.  תיאור הקורס

הקורס להענ  מטרות  קטעי  היא  הנשמע.  והבנת  דיבור  כתיבה,  קריאה,  של  מיומנויות  לסטודנט  יק 

הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה מאפשר  

לתלמידים באופן הדרגתי להגיע ליכולת מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי הקשורים לאקדמיה  

 טים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דיגיטלי. וגם בתחומים יומיומיים. סטודנ

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת בסיסי.  100-119: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות.   4: משך הקורס

 

 מתקדמים ב'  

 קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים.  תיאור הקורס: 

הקורס ק  מטרות  של  מיומנויות  לסטודנט  להעניק  קטעי  היא  הנשמע.  והבנת  דיבור  כתיבה,  ריאה, 

הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה מאפשר  

לתלמידים באופן הדרגתי להגיע ליכולת מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי הקשורים לאקדמיה  

 לים באינטרנט באמצעות ספר דיגיטלי. וגם בתחומים יומיומיים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרג

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים א'.  120-133: ציון תנאי קבלה
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 שעות סמסטריאליות.   4: משך הקורס

 סיום הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטור. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י מנהל מערכות בריאותמסלולמקצועות 

 יסודות החשבונאות

 

 לסטטיסטיקה מבוא 

בקורס   .קורס זה הינו ראשון מבין שני קורסי סטטיסטיקה הנלמדים במהלך התואר  :סתיאור הקור
תילמד תורת הסטטיסטיקה התיאורית, ככלי המשמש בכל מחקר כמותי. תלמדנה שיטות לאיסוף  

וניתוחם, תוך הדגשת יישום השיטות בתחומים שונים של  החלק השני   .נתונים, הצגתם, עיבודם 
 .הקורס יעסוק בהסקה סטטיסטית. יילמדו מס' נושאים ברווחי סמך ובדיקת השערות 

 %20 -, מטלות ביניים %80 -מבחן הרכב ציון הקורס: 
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 מבוא לבריאות הציבור 

הקורס יעסוק בתחומי בריאות הציבור, עקרונות במניעת תחלואה וקידום בריאות  : תיאור הקורס
 .מחלות זיהומיות וחשיפות אחרותובנושאים נבחרים מתחום 

 בחינה מסכמת.  100%: הרכב ציון הקורס

 מערכת הבריאות בישראל 
הקורס נועד לחשוף את הסטודנט למורכבות של מערכות בריאות ולהקנות ידע בסיסי על  

מערכת הבריאות בארץ. הקורס יחשוף את הסטודנט למערכת על מרכיביה השונים )משרד  

 בתי חולים, ספקי בריאות אחרים וצרכנים של המערכת(.   הבריאות, קופות חולים,

ידונו בעיותיה של מערכת הבריאות בעבר ובהווה והשפעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על  

המערכת. הקורס יעסוק בהתמודדות משרד הבריאות והקופות עם ישום החוקים והתקנות  

 ובכללו כללי ההתחשבנות במערכת. 

הקורס כולל הצצה למערכת הבריאות דרך נתוני בריאות והוצאה לאומית לבריאות, תוך  

 הבנת עקרונות התמחיר והתקציב במערכת הבריאות. 

 בחינה מסכמת  100%הרכב ציון הקורס: 

 

 

 

 מבוא לכלכלה 

מבוא לתורת הכלכלה. הקורס עוסק בניתוח התנהגויות ושיקולים של   תיאור הקורס:

יחידות כלכליות שונות: יצרן יחיד, צרכן יחיד, מוצר יחיד. מבוצעת ההרחבה מהפרט אל  

המצרפי. מבוצע לימוד של מנגנון השוק הפועל בתנאי תחרות משוכללת וכן של ההליך 

 המסחר הבינלאומי והתערבויות הממשלה בשוק. 

 בחינה מסכמת   100% הרכב ציון הקורס:

 

 מדיניות בנושא הזקנה 

 פירוט סוגיות וחוקים המבטאים את המדיניות כלפי אוכלוסיית הזקנים בישראל תיאור הקורס: 

 . בחינה מסכמת 100%: ציון הקורסהרכב 

 

 

 ניהול משאבי אנוש 

הקורס:   להבין  תיאור  אנוש,  משאבי  בניהול  ועקרונות  תיאוריות  ללמוד  הינה  הקורס  מטרת 
תכנון   בנושאי  נדון  בקורס  בארגונים.  כלים אפקטיביים בתחום משאבי האנוש  ולספק  תהליכים 

אסטרטגית משאבי אנוש באסטרטגיה הכללית של  משאבי אנוש באמצעות פיתוח קריירה, תמיכת  
הארגון, מדיניות שכר, שכר, תגמולים וביצועים, ביצועי עובדים והערכת עובדים, תוכניות הדרכה  

עובדים ומיון  וגיוס  ולמנהלים  בשוק   .לעובדים  חדשות  מגמות  לאור  ידונו  בקורס  הנושאים  כל 
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 .והשלכותיהן על ניהול אסטרטגי של משאבי אנושהעבודה )גלובליזציה, טכנולוגיה, אי וודאות וכו'(  
 .הלימוד יהיה בשיטת הרצאות פרונטליות תוך דיון מעמיק וניתוחי אירוע

 בחינה מסכמת.  100%: הרכב ציון הקורס

 

 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' 

 אפידמיולוגיה עוסקת בחקר הגורמים למחלות ובתפוצתם בקרב אוכלוסיות שונות.  

 שיטת המחקר באפידמיולוגיה בוחנת ומיישמת גישות כמותיות לחקר מחלות.  

היעד העיקרי במחקר האפידמיולוגי הוא מניעת מחלות ותופעות רפואיות אחרות במטרה לשפר  

 רמת איכות החיים האישית והקהילתית.   את

במטרה למנוע אותן,   מחלות איתור גורמי  מחקר האפידמיולוגי מאופיין כמחקר יישומי המאפשרה

 למגרן ולהציע להן פתרונות. 

במהלך הקורס יתוועדו הסטודנטים להיבטים היישומיים של המחקר האפידמיולוגי, יכירו כלים  

מחקר נתוני  ועיבוד  לאיסוף  שונים  הסטטיסטיקה   כמותיים  בענפיי  כן,  הנתמכים  כמו  השונים. 

וייצרכו את מסרי   ביקורתית של מחקרים אפידמיולוגיים,  ירכשו מיומנות לקריאה  הסטודנטים 

 התואמת לנושאים הנלמדים. במקצועיות התקשורת

והעולמית המקומית  ההתמודדות  רקע  יודגמו על  הקורונה,  מגיפת  הקורס עם  באמצעות   נושאי 

 יים בתחום.התהליכים האפידמיולוגים העדכניים והחדשנ 

 

 

 כתיבה אקדמית ויישומי מחשב

משמעותם של כללי הכתיבה האקדמית הם יצירה של כללים הנהוגים בעולם  תיאור הקורס: 
האקדמי ומהווים שפה אחידה לכל המשתמשים בה. לימודים אקדמיים מחייבים את הלומדים  

מרכזי עבור  להכיר את השפה המדוברת באוניברסיטה. הקורס כתיבה אקדמית הוא כלי 
הסטודנטים בסיוע ובהתמצאות בנבכי השפה האקדמית הנהוגה ויישומי המחשב מהווים הכלי  

הלימודים בקורס כוללים הכרות עם מושגים וכלים   .המסייע בידי הסטודנטים במהלך לימודיהם
מתחומים רבים, בין היתר ילמדו הסטודנטים דרכים להתמצאות במאגרי מידע אקדמיים  

אגרים דיגיטאליים, דרך יעילה לקריאת מאמרים אקדמיים, האופן בו ניתן לאסוף  בספריות ובמ
חומרים אקדמיים רלוונטיים ולתמצתם כראוי וזאת מבלי לפגוע ברעיון המרכזי אותם הם 

מבטאים. כמו כן, הבחנה בין עיקר לטפל, מיזוג בין מקורות מידע שונים בכתיבת עבודות והמבנה  
 .ילמדו כחלקים מרכזיים בקורס זה תוך כדי תרגול למידה מרחוק  הסטנדרטי לכתיבת העבודה

 חמישה תרגילי הגשה   10%, בררתיתבחינה רב   90% :הרכב ציון הקורס

 

  

 

 תקשורת ובריאות

קורס הבוחן את נקודות ההשקה הרבות של נושאי הבריאות השונים בראי  תיאור הקורס: 
 ת. התקשור

 מסכמת בחינה  100% :הרכב ציון הקורס
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 התמחות בגרונטולוגיה

 מאבק באלימות, התעמרות והתעללות בזקנים 

 בחינה  

זקנים,   כנגד  וההזנחה  האלימות  תופעת  להבנת  הידע  את  לסטודנטים  להקנות  נועד  הקורס 
הגדרותיה, מאפייניה בהקשר רב תרבותי, היקפה, גורמיה והשלכותיה ברמת הפרט, הארגון ונותני  

במסגרת הקורס יוצגו סוגיות הקשורות לפגיעותם של זקנים, דרכי התערבות טיפוליות   .השירותים
 .וחוקיות, תוך התייחסות לדילמות אתיות ומקצועיות המתעוררות בפרקטיקה

 

 התמחות במחקר קליני 

 מבוא ומושגי יסוד במחקר רפואי בבני אדם 

 קורס היכרות עם מושגים מעולם המחקר הקליני. 

אתיים  מתחילת   הלא  הקליניים  המחקרים  דרך  ההיסטוריה  לאורך  קליניים  מחקרים  ביצוע 
 והנחיות שנולדו בעקבותיהם.

את   מנחסים  איך  הקליניים,  המחקרים  סוגי  על  הקליני,  המחקר  של  השלבים  ארבעת  על  נדבר 
 מטרותיו, מגדירים את קבוצת המחקר והתוצאות. 

: ההקצאה הרנדומלית, הסתרת הקצאה, וסמיות  נלמד על מאפייניו הייחודיים של המחקר הקליני
 והעקרונות שעומדים מאחוריהם. 

נלמד קריאה ביקורתית של מאמר המדווח על מחקר קליני מתוך העיתונים המדעיים המובחרים  
 בעולם.  

 ונעבור על נוהל משרד הבריאות למחקרים בבני אדם.  

 . 100%ציון הקורס יהיה מורכב מבחינה סופית 

 

 

 אפידימיולוגיה ושיטות מחקר ב

 בחינה   100%

לטיפול   ובדרכים  המחלות  גורמי  באוכלוסייה,  המחלות  תפוצת  בחקר  עוסקת  אפידמיולוגיה 
האדם של  בסביבתו  הפתולוגיים  שמטרתו   .בגורמים  יישומי,  מחקר  הוא  האפידמיולוגי  המחקר 

וטיפול במחלות שונות, כדי להאריך את  לאסוף נתונים אמפיריים ביחס לגורמי סיכון, דרכי מניעה 
 .תוחלת החיים ולשפר את איכות החיים של האוכלוסייה

 תנאי קדם: מבוא לסטטיטיקה ושיטות מחקר א'.  
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 ניהול מרפאה בקהילה 

הקורס:   מניהול  תיאור  מרכזי  חלק  המהווים  עיקריים  נושאים  במספר  נתמקד  הקורס  במהלך 
דים השונים במרפאה, השימוש במערכות המידע במרפאה  מרפאה בקהילה כולל הצגת בעלי התפקי

האדמיניסטרטיבי   המנהל  תפקיד  על  יהיה  בקורס  הדגש  ועוד.  מרפאה  תקציב  ניהוליים,  ככלים 
במרפאה הכולל קיום שגרות ניהול, בניית תוכנית עבודה, אחריות על השירות והמכירות, טיפול  

 .בלקוחות ועוד

 בחינה מסכמת.  100%הרכב ציון הקורס: 

 מערכות בריאות בעולם 

בקורס יילמדו העקרונות של מבנה והפעלה של מערכות בריאות בעולם והתמקדות   תיאור הקורס:
 . במספר ארצות

 בחינה מסכמת.  100%הרכב ציון הקורס: 

 מערכת הבריאות בישראל  דרישות קדם:

 

 ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול

 

 ניהול בתי חולים

הקורס מלמד תאוריות וגישות בניהול בתי חולים תוך דגש על הדילמות הניהוליות  תיאור הקורס: 
 . שאיתם מתמודד מנהל בית החולים בסביבה הרגולטורית בארץ

 ( מבחן סופי ) ייתכן מתן בונוס לתלמידים שהשתתפו באופן פעיל בקורסהרכב ציון הקורס: 

 

 

 יסודות הניהול

הקורס:   ושינויים  תיאור  קשיים  אתגרים,  עם  התמודדותם  ואופן  ארגונים  בניהול  עוסק  הקורס 
ניהוליות   חיים. הקורס פותח בסקירה של תיאוריות  המאפיינים את המציאות הדינמית בה אנו 
הארגונית   האפקטיביות  ניתוח  שונים,  ארגונים  מאפייני  הכרת  ומודרניות(,  )מסורתיות  מרכזיות 

ת התמודדותם עם אתגרי הסביבה הארגונית המשתנה ורמת אי הוודאות הקיימת בה.  שלהם ויכול 
בהמשך הקורס יוצגו סגנונות ניהול שונים, סוגי כוח ועוצמה ארגונית, הבדלים בין תרבות ארגונית  

 .קיימת בארגונים שונים ועוד 

 בחינה מסכמת.  100%הרכב ציון הקורס: 

 שיטות מתקדמות ויישומים סטטיסטיים:

הקורס:   החיים  תיאור  ובמדעי  בכלל  בסטטיסטיקה  הסטטיסטיות  והטכניקות  השיטות  הכרת 
של   המשמעות  את  להבין  כולה,  האוכלוסייה  על  להכליל  ניתן  ממדגם  איך  להבין  יכולת  בפרט, 
מובהקות סטטיסטית ואיך היא מחושבת, לדעת לקרוא ולהבין ניתוחים סטטיסטים מדוחות או  

יכולת   במחקר  מחקרים,  הסטטיסטיקה  תפקיד  הכרת  סטטיסטים,  מודלים  של  תוצאות  להבין 
הרפואי, הכרת העקרונות של חשיבה סטטיסטית וחשיבה כמותית במחקר הרפואי, הבנת ההיבטים  

 .הסטטיסטים במאמרים
 

 %20 -, מטלות ביניים %08 -מבחן  הרכב ציון הקורס:
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 : מבוא לסטטיסטיקה דרישות קדם
 

 למימוןמבוא 

הקורס נועד להקנות למשתתפים כלים וידע בסיסי בתחום הפיננסי תוך הצגת ובחינת ההיבטים  
השונים של המימון. בקורס יוגדרו מושגים בסיסיים כגון: "ריבית", "שווי", "ערך הזמן", "עיתוי  

ללמוד ולהבין  תזרים מזומנים", "רמת המחירים )אינפלציה/דפלציה)" ועוד. מושגים אלו יסייעו לנו  
 כיצד פועלת המערכת הפיננסית ומהם השיקולים הנלקחים בבחינת כדאיות השקעה. 

 בחינת סיום  100%הרכב הציון: 

 

 חדשנות רפואית  

של   תוצאה  מהווה  חדשנות  בריאות.  במערכות  ובפרט  חיינו  תחומי  בכל  מתפרצת  חדשנות 

רב במשפט-מאמץ  וטכנולוגיות,  קליניות  התמחויות  המקיף  אתיות, תחומי  בכלכלה,  ים, 

 ותחומים רבים אחרים.   פסיכולוגיות

למעשה חדשנות, אשר מתאפשרת על ידי טכנולוגיות גבוהות ומייושמות על פי תובנות קליניות 

בבסיס    עשוייה הבריאות.  בשירותי  הקשור  בכל  כיום  המקובלות  הפרדיגמות  את  לשנות 

הפעילות החדשנית עומדת חשיבה הוליסתית )מערכתית(. התקדמות ביזום ויישום החדשנות 

מחייבת מיומנויות בתחומים רבים. המאפיין הבולט של המחשבה החדשנית הינה יכולת לחשוב  

 אחרת, "מחוץ לקופסה". 

חדשנו ובתהליכים  קורס  טכנולוגיים  מתודולוגיים,  בהיבטים  מתמקד  בריאות  במערכות  ת 

 ארגוניים של יזום, פיתוח, ויישום חדשנות באירגון בריאות.

הקורס מתקיים במטרת להעניק לתלמידים הבנת תהליכי החשיבה המערכתית )הוליסטית(  

תודדות עם אתגרים  תהליכי החדשנות במערכות בריאות, ולהבין את הצורך בהמ   וידע בזהוי

יישום   תכניות  ובהכנת  ביוזמות  לסייע  בבריאות,  מתקדמות  טכנולוגיות  ביישום  ומחסומים 

 החדשנות.

 

 

 מבוא להתנהגות ארגונית 

הקורס עוסק בהבנת התנהגותם של יחידים וקבוצות במציאות הארגונית המורכבת.  :  תיאור הקורס
מהם נלמד  הארגוניות,  התיאוריות  התפתחות  את  השונים    נכיר  )המוטיבציה(  ההנעה  תהליכי 

המניעים את העובד במקום עבודתו, נלמד על תהליכי תפיסה שונים של העובד וכיצד הם משפיעים  
על העובד, נלמד אודות עיוותי תפיסה והטיות תפיסה, נכיר סוגים שונים של עמדות כלפי העבודה  

והשלכותיה שונים  מנהיגות  בסוגי  ונעסוק  וקבוצות  ומחויבות ארגונית  יחידים  של  עבודתם  על  ם 
  .בארגון

 בחינה מסכמת.  100%הרכב ציון הקורס: 
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 התמחות גרונטולוגיה 

 גרונטולוגיה חברתית 

 בחינה 

היא השינוי הדמוגרפי של התקופה הנוכחית. לא זו בלבד שהפרופורציות של    הזדקנות האוכלוסיה 
הזקנים מכלל האוכלוסיה גדלה באופן משמעותי, אלא שתקופת הזקנה הולכת ומתארכת. עובדה  
זו מוסיפה למהלך החיים הצפוי תהליכים, דילמות ואתגרים חדשים. הואיל ותקופת החיים הנתונה  

רתית, חיונית גם ההכרה בכך שהמשמעות של להיות זקן, התפקידים  ביותר להבניה תרבותית וחב 
האחרים  לבין  בינם  והיחסים  לזקנים  המיועדים  והקהילתיים  מגורמים    -המשפחתיים  מושפעים 

חברתיים כמו מעמד, מגדר ותרבות. הקורס יחדד את הצורך להימנע מראייה אוניברסלית של זקנה  
דיפר פרספקטיבה  ויעודד אימוץ  ובהתערבות  וזקנים,  זקנים  ורגישות בהבנה של אנשים  נציאלית 

עמם ולמענם. בקורס נחשוף את הדימויים והסטריוטיפים על זקנה ועל זקנים הרווחים בתרבות  
המערבית והישראלית בפרט )ובכך זה מופנמים גם בקרב הסטודנטים( ואת השלכותיהם על הבניית  

 .הנוגעת להם ועל היחסים בין קבוצות גיל שונותהזהות וההתנהלות של אנשים זקנים, על המדיניות  

 ניצולי השואה והזקנה 

הקורס: של   תיאור  מאוחרות  השלכות  לצד  הזקנה  אתגרי  עם  השואה  ניצולי  של  התמודדותם 
     . הטראומה מעברם

                                                                              בחינה מסכמת. 100%הרכב ציון הקורס: 

 

 

 

 התמחות מחקר קליני:

 

 'מחזור החיים של המחקר הקליני א

 100%מבחן 

נלווה את המחקר הקליני לאורך שלביו השונים,   "מחזור החיים של המחקר הקליני "במסגרת קורס  
בדגש על התנהלות על פי כללי ונהלי אתיקה בינלאומית ומקומית. נתייחס לבעלי תפקידים שונים  
הרקע   את  יספק  הקורס  בפועל.  עבודתם  ואופן  והמקצועיות  האתיות  מחוייבויותיהם  במחקר, 

 .ית לתחום זההתיאורטי הנדרש ויכין את הסטודנטים לקראת כניסה מקצוע

 

 מחזור החיים של המחקר הקליני חלק ב' 

 100%מבחן 
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נלווה את המחקר הקליני לאורך שלביו השונים,   "מחזור החיים של המחקר הקליני "במסגרת קורס  
על פי כללי ונהלי אתיקה בינלאומית ומקומית. נתייחס לבעלי תפקידים    לותיסודובדגש על התנה 

שונים במחקר, מחוייבויותיהם האתיות והמקצועיות ואופן עבודתם בפועל. הקורס יספק את הרקע  
 .התיאורטי הנדרש ויכין את הסטודנטים לקראת כניסה מקצועית לתחום זה

 

 

 ניהול קופות חולים 

הקורס:   בישראל  תיאור  החולים  קופות  של  הניהול  ובאסטרטגית  במאפיינים  יעסוק  הקורס 
 ובסוגיות שונות במערכת הבריאות 

 בחינה מסכמת.  100%הרכב ציון הקורס: 

 מבוא לכלכלת בריאות. דרישות קדם: 

 
 יסודות השיווק במערכת הבריאות

 

 

 

 רפואה ומשפט

הכרת הממשק העיקרי בין מערכת המשפט למערכת הרפואה המסורתית והאלטרנטיבית. בקורס  
ביחס   הרלבנטיים  הישראלית  הפסיקה  של  יסוד  ועקרונות  החקיקה  עיקרי  את  להכיר  נלמד  זה 
פי חוק העונשין(, המשמעתיות והאתיות שחב הרופא והצוות   )על  לחובות המשפטיות, העונשיות 

המטופל   כלפי  רפואית  הרפואי  רשלנות  מהי  נלמד  הציבורי.  או  הפרטי  הרפואי  במוסד  והחולה 
ורכיביה. נלמד מהי סודיות רפואית ונכיר את הדין, החקיקה והפסיקה הרלבנטיים ביחס לזכויות  

לכבוד ולרווחה, לשלמות על גופו, לרבות על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,     יסוד של המטופל 
, הגנה על מטופלים חסרי ישע מפני התעמרות והתעללות ושמירה על  זכויות אדם באמנות בינ"ל

שלמות גופם ופרטיותם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. בקורס זה נבחן מהי כשרות משפטית ובאילו  
מקרים יש צורך בהסכמה מדעת של החולה ומהם מצבי החירום שאינם דורשים זאת . הסטודנטים  

 פט והרפואה ויישומה בפרקטיקה במערכת בתי המשפט.  יערכו היכרות ראשונית עם מערכת המש

 תוצרי הלימוד:

 הכרת הממשק בין משפט ורפואה.  .א
 הכרת החובות שחבה המערכת הרפואית והצוות הרפואי כלפי החולה.  .ב
 רכישת כלים משפטיים ראשוניים לניתוח וזיהוי רשלנות רפואית לעומת שק"ד רפואי. .ג
והפרת   .ד פיצוי בתביעת רשלנות רפואית  בר  ונזק  נבחן מהי אחריות מקצועית, קשר סיבתי 

 חובה חקוקה.
 הכרת סעיפי חוק העונשין ודין משמעתי הרלבנטיים ביחס לביצוע עבירה פלילית בחולה.  .ה
 הרפואית כלפי החולה וחובות דיווח בעניין זה.  הכרת כללי האתיקה   .ו
 נבחן מהי הסכמת החולה לטיפול רפואי ומהן זכויותיו להגנה על שלמות גופו.  .ז
 נכיר מהי חוות דעת רפואית ועדות רופא בבית משפט וכללים למסירתה.  .ח
 הכרת החיסיון והסודיות הרפואית ורשומות רפואיות.  .ט
 והעקרונות המשפטיים החלים עליה.רפואה אלטרנטיבית   .י

 

 מהציון  100%הציון נקבע לפי בחינת שאלון רב ברירה "אמריקאי" לו משקל 
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 ביטוחי בריאות ושב"ן

הבריאות  ביטוחי  שוק  של  החוקי  הבסיס  בפרט.  בריאות  וביטוחי  בכלל  ביטוחים  בנושא  יעסוק  הקורס 

בריאות נוספים )שב"ן( וביטוח פרטי בחברות במערכת הבריאות בישראל: ביטוח בריאות ממלכתי, שירותי  

החקיקה  סקירת  ביניהן.  הגומלין  ויחסי  והפרטית  הציבורית  הבריאות  מערכות  תיאור  מסחריות.  ביטוח 

תוצג   הביטוח.  לתחומי  וההוצאות  ההכנסות  נתוני  יוצגו  הביטוח.  ענפי  הביטוח,  חברות  הביטוח,  בתחום 

 ק ביטוחי הבריאות וההשפעה על פעילות שחקנים אלו.מערכת התמריצים של השחקנים העיקריים בשו

 

 בחינה מסכמת  100% :הרכב ציון הקורס

 

 

 אתיקה רפואית 

הקורס:   ופרקטיות,  תיאור  תאורתיות  גישות  ויסקור  הרפואית  האתיקה  ביסודות  ידון  הקורס 
בגבולות הסמכות  יתמקד בניתוח דילמות תוך איזון בין סטנדרטים אתיים רלוונטיים ויעסוק גם  

 .והאחריות בהתבסס על חוק זכויות החולה ועוד

 60מבחן מסכם, ציון עובר   100% הרכב ציון הקורס:

 כלכלת בריאות 

הקורס יעסוק במערכת הבריאות על היבטיה הכלכליים, נסקור את מנגנוני הביקוש  תיאור הקורס:  
הבריאות הישראלית, הביסוס החוקי של  וההיצע במערכת, מנגנוני המימון של הפעילות במערכת  

שירותי הבריאות בישראל ומערכות התמריצים של השחקנים בשוק הבריאות, יוצגו מודלים שונים  
לתגמול ושיטות התחשבנות מול בתי חולים תוך סקירתם ובחינת ההשפעות שלהם על הפעילות  

ובעולם וכיצד יש לבחון ולנתח  ייבחנו ויידונו במדדים כלכליים בעולם הבריאות בישראל   .הרפואית
בנוסף, הקורס יעסוק   .אותם כמו גם המשתנים השונים המשפיעים על התוצאות והיעילות במערכת

גם בתחום ביטוחי הבריאות , כיצד הם משפיעים על סל הבריאות הניתן לכל תושב ישראלי במסגרת  
 .חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 בחינה מסכמת.  100%הרכב ציון הקורס: 

 יזמות לקידום בריאות 

 .לפיתוח, תכנון, יישום והערכת תוכניות מניעה והתערבות במסגרות השונות "ארגז כלים 

 

  :מטרות הקורס

להכיר לסטודנט את המושגים הבסיסיים בקידום בריאות ולחשוף אותו למגוון דרכים ושיטות לקידום  

ברמת הפרט וברמת האוכלוסייהבריאות באוכלוסייה. בדגש על פיתוח ותכנון תוכניות התערבות  . 

 

 

 .נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בסיום הסמסטר :דרישות הקורס 

מהציון הסופי בקורס 100%הבחינה מהווה  :הרכב ציון הקורס . 
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בבחינה  60ציון של  :דרישות מעבר . 

 

 

 

 הערכה כלכלית של טכנולוגיה רפואית

  -לתלמידים הבנה בניסוח וניתוח של סוגיית ניתוחי עלותמטרת הקורס היא להקנות  תיאור הקורס:  
סוגיית   עבור  אלה  ניתוחים  תוצאות  למשמעות  בהתייחס  ובעיקר  הבריאות,  במערכת  תועלת 
מוגבלים.  משאבים  של  במציאות  הבריאות,  בסל  חדשות  רפואיות  טכנולוגיות  במימון  התיעדוף 

ים. בקורס נדון גם על יישום של ניתוח  חומר הלימוד יכלול מודלים של עלות תועלת וניתוח מקר
 .עלות תועלת במדינות שונות בעולם המערבי כולל במדינת ישראל

 חובת הגשה )ללא ציון(  - . תרגילי בית100% -מבחןהרכב ציון הקורס: 

 

 ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול

 

 סמינר
מתוך   מטרת הסמינר היא כתיבת עבודה תיאורטית מחקרית על נושא הקשור לבריאות 

מגוון הנושאים שנלמדו במסגרת קורסי החובה והבחירה במהלך הלימודים. עבודת  

הסמינר כוללת בחירת נושא, התעמקות בו על ידי חיפוש אחר חומר מדעי רלוונטי,  

נושא והפקת מסקנות ותובנות.  קריאת מאמרים בתחום, כתיבת סקירת ספרות על ה

 עבודת סמינר  100%הרכב ציון הקורס: 

 פרויקט 
מטרת הפרויקט היא כתיבת עבודה מחקרית יישומית על הנושא הנבחר, תוך שילוב הידע 

הפרקטי. הפרויקט יכלול ביצוע מחקר איכותני )תצפיות /    התיאורטי ויישום הידע

  100%הרכב ציון הקורס:   ונים / סקרים(.ראיונות( או מחקר כמותי )על ידי ביצוע שאל

 עבודת פרויקט גמר 

 

 התמחות גרונטולוגיה: 

 מערכת שירותים לזקנה 

 .הכרות עם מערכות השירותים לזקנים בישראלתיאור הקורס: 

 בחינה מסכמת.  100%הרכב ציון הקורס: 

 הזדקנות בריאה 

 . פסיכוסוציאלי להזדקנות בריאה-הביו הצגת תיאורטית ומעשית של המודל תיאור הקורס: 

 בחינה מסכמת.  100%הרכב ציון הקורס: 
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 זקנה ומשפט  

המשפטית   המערכת  הכרת  זקן".  להיות  "הזכות  לזקנה.  המשפט  מערכת  בין  הממשק  הכרת 
והמנהלית על כל רבדיה ביחס לקשיש. בקורס זה נלמד להכיר את החקיקה והפסיקה הישראלית  
הרלבנטיים ביחס לחובות המשפטיות, העונשיות )על פי חוק העונשין( והאתיות שחב הצוות הרפואי,  

כלפי הקשיש בבית האבות הפרטי או הציבורי או במוסד הרפואי/ הסיעודי בו  הסיעודי והמנהלי  
חוסה הקשיש. נלמד להכיר את הדין, החקיקה והפסיקה, הרלבנטי ביחס לזכויות יסוד של הקשיש  
אדם   זכויות  וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד  חוק  פי  על  לרבות  האדם,  ככל  ורווחה  כבוד  חיי  לחיות 

ח  על  הגנה  בינ"ל,  לפרטיות  באמנות  הקשיש  זכות  על  הגנה  והתעללות,  התעמרות  מפני  ישע  סרי 
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. אנו נלמד עקרונות יסוד כיצד ניתן להגן על זכויות הקשיש, לרבות  
למנות   צורך  יש  מקרים  באילו  נלמד  זה  בקורס  האבות.  בבית  החוסה  השואה,  ניצול  קשיש 

חלטה לקשיש החסוי חסר הישע שאינו יכול לנהל את  אפוטרופוס לדין, לרכוש ולגוף או תומך ה
התערבות   נדרשת  מקרים  באילו  נלמד  כן  והאפוטרופסות.  הכשרות  לחוק  בהתאם  וזאת  ענייניו 
משפטית בניהול הרפואי והרכושי של הקשיש. בנוסף נעמוד על הוראות חוק הירושה ותקנותיו ביחס  

יש להכין צוואה אוטונומית כדין תחת בעל    להכנת הקשיש להורשת רכושו ונלמד עיקרי יסוד כיצד
תפקיד ממונה לקשיש או באופן פרטי על ידי הקשיש עצמו ללא התערבות זרה או השפעה הוגנת.  
נלמד לזהות השפעה בלתי הוגנת אסורה על הקשיש בעת הכנת הצוואה וזאת בהתאם להוראות חוק  

יש. הסטודנטים יערכו היכרות ראשונית  הירושה והדין הנוגע לו בעניין השפעה בלתי הוגנת על המור
בית משפט לענייני משפחה, משרד האפוטרופוס    –עם המערכת המשפטית והמנהלית להגנת הקשיש  

דוגמא   וינותחו מקרי  לאומי  לביטוח  והמוסד  והיועץ המשפטי לממשלה, משרד הבריאות  הכללי 
     להבנת תכני הקורס.

 תוצרי הלימוד:

 לזקנה. הכרת הממשק בין משפט  •

 הכרת המערכת המשפטית והמנהלית ביחס לקשיש.  •

זכויות חוקתיות, זכות לפרטיות, זכות לחיי רווחה, זכויות    -   הכרת זכויות לטובת הקשיש •
 אדם.

 הכרת החובות שחבה המערכת המוסדית והצוות הרפואי, הסיעודי והמנהלי כלפי הקשיש. •

 רות והתעללות בקשיש חסר הישע. רכישת כלים משפטיים ראשוניים לניתוח ולזיהוי התעמ •

 הכרת סעיפי חוק העונשין הרלבנטיים ביחס לביצוע עבירה פלילית בקשיש.   •

 סיעודית כלפי הקשיש וחובות דיווח בעניין זה.   –הכרת כללי האתיקה הרפואית  •

אפוטרופוס לגוף, לרכוש, לדין  –הכרת בעלי תפקיד במערכת המשפט לטובת הקשיש החסוי •
 ותומך החלטה.

 רת המנגנון למינוי בעל תפקיד לקשיש עוד בחייו. הכ •

צוואות   • עיזבון,  מנהל  )נאמן,  רכושו  להורשת  הקשיש  בפני  העומדות  האפשרויות  הכרת 
 וירושה(.

 רכישת כלים לזיהוי השפעה בלתי הוגנת והתערבות זרה בהורשת רכוש הקשיש ובצוואה. •

 להגנה על רכוש ובריאות הקשיש.הכרה של מקרי חירום בהם נדרשת התערבות משפטית  •

 הכרת זכויות הקשיש ניצול השואה.  •

 הכרת משפט משווה אמריקאי ביחס למשפט הישראלי בנושא משפט בזקנה.  •
 

 

 התמחות קלינית: 
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 נושאים מעולם התרופות

 60בחינה, עובר בציון   100%מרכיבי ציון  

 

 סטטיסטיקה וניהול נתונים קליניים 

מבוסס   קליני  כלים  מחקר  ידי  על  ועיבוד  שליפה  שמירה,  איסוף,  מחייב  סטטיסטיים  נתונים 

אלפים  מכמה  מאד  משמעותי  כלל  בדרך  מחקר  נתוני  היקף  המחקר.  ואופי  לסוג  מתאימים 

לעשרות או מאות אלפים פריטים. שימוש בנתונים מחייב כללים ברורים וקבועים בכל שלבי 

ב מידע בין מחקרים שונים כמו גם ביצוע מחקרים  עבודה. ניהול יעיל של נתוני מחקר יאפשר שיל

 תוך שיתוף בין ארגוני בריאות שונים ברמה גלובלית.

נתונים קליניים מהווים בסיס להחלטות בתחומי בריאות מגוונים. דרישת מבנה ושיטות עבודה 

עם הנתונים הקליניים קיימות לצורך הבנת תהליכי בריאות בבני אדם כפרטים ובאוכלוסיות 

 נות.שו

 הקורס מיועד לתלמידי מגמת מערכות בריאות, לאחיות, לרופאים ועובדי מערכות בריאות.

מטרת הקורס הינה להעניק לסטודנטים הבנה וידע בעבודה עם נתונים קליניים מגוונים תוך  

 ארגון יעיל להמשך עיבודים סטטיסטיים והסקת מסקנות.

 

 טלרפואה

 בחינה   100%

 התמחות מחקר קליני 

 תנאי קדם לקורס: ידע בסיסי באנגלית, יכולת קריאת מאמרים 

 

 

 

 פרקטיקום

מטרת קורס התנסות מעשית במחקר קליני  היא לאפשר למידת ידע מיומנויות וערכים של    מטרה:
התלמיד ייחשף  מחקר קליני בבני אדם דרך הדגמתם בתחום מסוים או עם אוכלוסיית יעד מסוימת.  

ונהלי  -  GCPבמהלך ההתנסות לשדה המחקר הקליני, מושגים ומסמכים במחקר קליני, נהלי ה 
ם המחקר, החוקר הראשי, הוועדות האתיות, פעילויות המוניטור לפני, במהלך  משרד הבריאות, יוז

ודיווחי   חריגים  אירועים  הניטור,  תהליך  מדעת,  הסכמה  תהליך  המחקר,  ניהול  מחקר,  ובסיום 
על הסכמה מדעת,   עוזרי המחקר, מחתימים  עבודת  יכיר את  גנטיים. התלמיד  ניסויים  בטיחות, 

 .מתאם המחקר וכיו"ב

 

: לימודי השדה של התנסות מעשית לתלמידי מסלול מחקר קליני נערכים ההתנסות מרכיבי
 במוסדות המקיימים מחקרים קליניים רפואיים בבני אדם . ללימודי השדה שלושה מרכיבים: 
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 עבודה מעשית במסגרת מקום ההכשרה שהסטודנט/ית שובצ/ה בו    (1

 המדריך/ה לפי תיאום עם    הדרכה אישית במקומות ההכשרה   (2

 סדנה הניתנת לכל קבוצת סטודנטים במוסד   (3

 

שעות., כלומר  שתי משמרות בשבוע    90משך התנסות מעשית הוא  משך ההתנסות המעשית:
 כן, על הסטודנטים לעבור הדרכה בשבוע הראשון. -שעות כל אחת במהלך סמסטר. כמו 4בנות 

 לקבלת ציון "עובר". הציון "השתתפות פעילה" תנאי    - חובה הנוכחות

הסטודנט ייבחן ע"פ אמות מידה מקצועיות מעובדים בתחום המחקר הקליני ובהן   -מדדי הערכה
  יכולת לעבודה הן באופן עצמאי והן בעבודת צוות,אחריות בעבודה, גישה מכבדת ובלתי מפלה, 

ות יגיש  בסוף ההתנס .לסדר וארגון ברמה גבוההכן ייבחנו   .שמירת סודיות מקצועית ויושר
 הסטודנט  

 
 .בהכשרה מקצועית יהיה על בסיס "עובר/נכשל" הציון השנתי

 

 

 

 

 הזקנה והמשפחה 

 בחינה מסכמת  

הקורס מציע התבוננות בעולמם של אנשים זקנים מתוך ראייה משפחתית. ייבחנו תפקידי הזקן  
הרב המשפחה  בתוך  והיחסים  המשתנה  לגורמים  -במשפחה  הידרשות  תוך  חברתיים,  דורית, 

ופוליטיים דמוגרפיים  אותם-תרבותיים,  המעצבים  יידונו   .כלכליים  תאפשר  הזמן  שמסגרת  ככל 
הנושאים הבאים: שינויים במבנה המשפחה והשפעתם על זקנים, יחסים בין בנים בוגרים להוריהם  

טיפול אחאים,  יחסי  מאוחרת,  זוגיות  סבאות,  זקנים,    (care giving)המזדקנים,  משפחה  בבני 
 ידי בני משפחה ובני הזוג -המשפחה המזדקנת בהקשר תרבותי, התעמרות בזקנים והזנחתם על
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תוכנית   -פרק ב'
הלימודים 
לתואר שני 

במנהל מערוכת 
 .בריאות
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 תכנית לימודים תואר שני במנהל מערכות בריאות תשפ"ג 

נ"ז בכל שנות  42על הסטודנט ללמוד  במנהל מערכות בריאותעל מנת להשלים תואר שני  
 לימודיו לתואר.

 שנה א'  )סטודנטים שיתחילו  את לימודיהם בת שפ"ג ( 

 קורסי חובה 

 שם הקורס 

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 3 424 ד"ר ענר טל  שיטות מחקר והערכה 

 3 422 רו"ח יהודה בר  חשבונאות מלכ"ר 

חג'בי ד"ר מוטי  מערכת הבריאות בישראל   423 3 

 3 421 פרופ' גבריאל חודיק  אפדימיולוגיה ומדיניות הבריאות 

 3 425 חיים פרננדס  כלכלת בריאות 

 2 427 ד"ר אילנה מזרחי נאור  היבטים חברתיים של בריאות וחולי 

 

 קורסי בחירה 

 

 

 שם הקורס 

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

אייל כהן ד"ר  היבטים משפטיים ואתיים בבריאות   426 2 

טכנולוגיה  –גרונ   2 432 ד"ר אילנה מזרחי נאור  
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 שנה ב' )סטודנטים שהתחילו את לימודיהם ב תשפ"ג

 שם הקורס 

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 3 429 פרופ' יורם בלשר  מערכת הבריאות בעולם 

עקרונות המימון והתקצוב במערכת  
 הבריאות 

 3 430 טרם נקבע 

איכות בטיחות וניהול סיכונים 
 במערכת הבריאות 

 2 431 עו"ד ליאת קיסר גרשט 

 3 428 ד"ר בת עמי סדן  אינפורמטיקה רפואית 

אתגרים בניהול טכנולוגיות  
 רפואיות 

 3 434 פרופ' גבריאל חודיק 

סמינר מחקר בניהול מערכות 
 בריאות 

 פרופ' יורם בלשר 

 ד"ר תמר שלום 

435 3 

 

 קורסי בחירה 

 

 

 שם הקורס 

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 2 433 ד"ר אלכסנדר גמוס  טלרפואה כשיטת ניהול הבריאות 

 2 436  רוני בלינדר תקשורת ובריאות 

 

 

 הערות:

 חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.  •

 הלימודים האמורה לעיל הם יעודכנו בהודעה נפרדת.  במידה ויחולו שינויים לתכנית •

המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת.   •

 המערכת הממוחשבת גוברת. 

 

 



 
 

39 
 

 מקצועות מסלול תואר שני: 

 

 שיטות מחקר והערכה:  

כתיבת הצעת מחקר, תוך  הקורס יספק כלים לתכנון מחקר כמותי ואיכותני על כל שלביו, 
תרגול והתנסות במרכיבים השונים של עבודת המחקר, פיתוח ותיקוף כלי מחקר, סוגי  

 מחקר, ניתוח, הסקת מסקנות וכתיבת דוח מחקר. 

 

 חשבונאות מלכ"ר: 

 קופות ואת בכלל רים"המלכ את המייחד הדיווח החשבונאי בעקרונות הקורס עוסק
 הרלבנטיים, והתקנות  החוקים הפרסומים המקצועיים, להכרת פרט בפרט. החולים

 קופות  מתמודדות עימן  הפיננסיות לבעיות ולסוגיות הסטודנט נחשף  בקורס הנלמדים
 .שילוב של דוגמאות וסוגיות מהפרקטיקה י"ע  ,ימינו של במציאות החולים

 

 

 מערכת הבריאות בישאל: 

מעמיק תוך סקירת התפתחות היסטורית  בקורס תוצג מערכת הבריאות בישראל באופן 
של מערכת הבריאות בישראל,  זיהוי סוגיות חברתיות, רפואיות וכלכליות המעסיקות את 

 מערכת הבריאות וניתוח אתגרים עיקריים ומגמות עתידיות במערכת הבריאות. 

 

 אפדימיולוגיה ומדיניות הבריאות: 

י   ס י ס ב ע  ד י ק  י נ ע י ס  ר ו ק ס  ה י ס ב כ ת  י נ ר ד ו מ ה  י ג ו ל ו י מ ד י פ א ב
ת   א ר  ו ק ס ל א  י ה ס  ר ו ק ה ת  ר ט מ   . ת ו א י ר ב ת  ו י נ י ד מ ת  ע י ב ק ל
ל   ו פ י ט ל ה  ת ו ב י ש ח ו ה  י ג ו ל ו י מ ד י פ א ב ק  ו ס י ע ה י  מ ו ח ת ן  ו ו ג מ

  , ת ע נ ו מ ה  א ו פ ר ו ר  ו ב י צ ה ת  ו א י ר ב ב ת  ו י נ י ד מ ת  ע י ב ק ל  , ה ל ו ח ב
ם   י ר מ א מ ל  ש ת  י ת ר ו ק י ב ה  א י ר ק ל  ע ש  ג ד ך  ו ת ר  ק ח מ ל

 . ם י י ע ד  מ

 

 כלכלת בריאות: 

גי יסוד בכלכלת בריאות וינותחו דפוסי ההתנהגות הייחודיים הקיימים  בקורס יוצגו מוש
במערכת הבריאות על שלל מרכיביה הייחודיים כגון ספקי שירותי הבריאות, קופות  

החולים, בתי החולים, המטופלים וכדומה. כמו כן, יוצגו מאפיינים כלכליים ייחודיים של 
ריים במערכת הבריאות בישראל ויידונו  היצע וביקוש לשירותי בריאות, התקציבים העיק

 תועלת במערכת הבריאות.   -גישות להערכת עלות 

 

 היבטים חברתיים של בריאות וחולי 

הקורס מציע היכרות עם מושגים ותיאוריות סוציולוגיות, באמצעותם נבחן סוגיות  
נבחרות בהיבטים חברתיים ותרבותיים של מחלה ובריאות, מגדר ובריאות, הון חברתי, 

אתניות, הגירה, בריאות הנפש, מוגבלויות, אי שוויון בבריאות ובירוקרטיה במוסד  
 הרפואי.  
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 היבטים משפטיים ואתיים בבריאות 

אתיקה רפואית וההיבטים המשפטיים הנגזרים ממנה, הינה אחד הענפים המתקדמים, 
המרתקים והחשובים ביותר בעולם הרפואה. ענף זה טומן בחובו מחקר רב מימדי  

אינטרדסיפלינארי( של היבטים איתיים ומוסריים, הנדסה גנטית, פילוסופיים,  )
פסיכולוגיים, סוציולוגיים ובעיקר משפטיים מסועפים ומורכבים. הדברים נכונים במיוחד  

 בימינו על רקע התקדמות טכנולוגית עצומה בעידן המודרני המאפשר זאת.  
 

 

 טכנולוגיה   -גרונ 

דיסציפלינרי המשלב את הידע הגרונטולוגי והידע  -טכנולוגיה הוא תחום אינטר-גרונ
הטכנולוגי המתפתח לרווחת אוכלוסיית הזקנים והמטפלים. הסביבה הטכנולוגית כוללת   

( בסביבה חכמה )"בית High Tec(, ברמה גבוהה )  Low Techאבזרי עזר ברמה נמוכה ) 
 Ageללת גם לעיר והרמה שהיא ידידותיות גיל )חכם"(. הטכנולוגיה כוללת התייחסות כו 

friendly cities  ומותאמת לצרכים המשתנים של הזקנים ומאפשרות להם להיות )
 עצמאים ומעורבים בכל תחומי החיים.  

בקורס נתמקד במספר תחומים בהם קיימת ירידה בתפקוד של הזקנים ונבחן אילו  
יפול ופיצוי. למשל, בתחום בתחום  טכנולוגיות מסייעות באתור מוקדם של הבעיה, ט

התזונה, הרחצה, השמיעה והראייה, הניידות, היציבה בזקנה. נלמד על אבזרים  
- המסייעים ללקיחת תרופות נכונה ובזמן, מניעת ריבוי תרופות ושימוש במערכת טל

רפואיות. אבזרי העזר מיועדים  לשימוש הזקנים בביתם, מחוץ לבית ובמסגרות  
ייעים לא רק לאדם הזקן, אלא גם למשפחה ולצוות המטפל. בקורס המוסדיות והם מס

נתמקד גם בתחום הירידה הקוגניטיבית ונלמד על השימוש בטכנולוגיות כמסייע באבחון  
מוקדם, טיפול ומעקב אחר הזקנים שיכול לחסוך בעלויות העזרה וההשגחה. תחום נוסף, 

ילויות פנאי, חברה ותעסוקה וכן  בו נעמיק ונבחן את תרומת הטכנולוגיה הוא קידום פע
 בהפגת הבדידות.  

 

 מערכת הבריאות בעולם 

בקורס יוצגו מודלים שונים לארגון שירותי בריאות תוך ביצוע השוואה בין מדינות שונות  
באירופה )גרמניה, אנגליה והולנד(, בין ארה"ב וקנדה ובין סין מבחינת מבנה, תפקוד  

 ומימון מערכת הבריאות בכל מדינה. 

 

 עקרונות המימון והתקצוב במערכת הבריאות 

הסטודנטים בקורס ייחשפו לידע וכלים בתחומי התקצוב, המימון, החשבונות הניהולית  
והתמחיר, בדגש יישומי על מערכת הבריאות. בקורס ייבחנו היבטי ניהול ותפעול  

ב, הקשורים להתמודדות בתי החולים וקופות החולים עם סוגיות בנושאי תמחור, תקצו
 וניהול יעיל של ההוצאות השונות במערכת.   

 

 איכות בטיחות וניהול סיכונים במערכת הבריאות 

הקורס מציג עקרונות בתחום איכות ובטיחות הטיפול, בטיחות המטופל וניהול סיכונים. 
בקורס יילמדו הדרכים בהן ניתן ליישם עקרונות אלה בשירותי הבריאות וינותחו נקודות  

 תיאורטית, משפטית, קלינית ומעשית.   –א ניהול סיכונים מבט שונות בנוש
 

 

 אינפורמטיקה רפואית 
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טכנולוגית המידע עומדת בלב המהפכה המודרנית בתעשיות מבוססות ידע בכלל ובתחום  
שירותי הבריאות בפרט. ההתפתחות המואצת של טכנולוגית מידע ממוחשבת הביאה 

- ם ניהול מערכות בריאות ובמחקר ביולהתקדמות עצומה ביכולת הטיפול בחולה, בקידו
רפואי ואפידמיולוגי. תחום האינפורמטיקה ברפואה עוסק בגוף הידע המתפתח הנוגע 

רפואי ומשלב נושאים ממדעי הרפואה, ביוסטטיסטיקה, -לניהול הארגוני של מידע ביו 
 ניהול מערכות מידע, מדעי המחשב, משפט ותורת המוסר.  

 

 

 ת רפואיות אתגרים בניהול טכנולוגיו

במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו מה הם העקרונות המנחים בתכנון, הערכה וניהול של  
לרבות   ביקורתי,  דיון  לפתח  היכולת  את  לסטודנטים  יקנה  הקורס  ברפואה.  טכנולוגיות 

 לטובת קבלת החלטות, בכל הנוגע לאימוץ והטמעה של טכנולוגיות רפואיות. 

 

 מערכות בריאות סמינר מחקר בניהול 

הקורס יכלול הסבר והנחייה אודות כתיבת עבודה מחקרית יישומית על סוגיה כלשהי 
בתחום ניהול מערכות בריאות, תוך שילוב ידע תיאורטי ויישום ידע פרקטי, במטרה  

לענות על שאלות ואתגרים הנוגעים למדיניות וניהול במערכת הבריאות ולסייע למקבלי  
 יות בגיבוש המלצות רלוונטיות.  ההחלטות וקובעי המדינ 

 

 טלרפואה כשיטת ניהול הבריאות 

הקורס מתמקד בתיאור תשתיות ושיטות טיפול קליני מרחוק, תוך דגש על מורכבות  
היישום מבחינת התאמה לדרישות קליניות, טכנולוגיות, עסקיות, רגולטוריות ואתיות 

ובעתיד. הקורס משלב   הקורס מקיף נושאים של שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כיום
 נושאים הקשורים לתרומתה של טלרפואה להתפתחות החדשנות במערכות בריאות.

 

 תקשורת ובריאות 

בתקשורת   השימוש  בו,  המעורבים  האנשים  בבריאות,  העוסק  התקשורת  תחום  הכרת 
למטרות ניהול משברים רפואיים או קידום בריאות הציבור, ההשפעה שלה בקרב מקבלי  

ובנוסף   הבריאות,  בתחום  לבריאות    -ההחלטות  הקשור  היח"צ  בתחום  מעשי  לימוד 
 ולעבודה העיתונאית.
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לוח   -פרק ג'
 ישנה אקדמ

 
ד " פלשנת הלימודים תשלוח שנה אקדמי   

(2024-2023 )  

 

 ערכות )שנה א' בלבד( יימי ה
בפקולטות השונות: משפטים, 

מנהל עסקים, חשבונאות, 
בריאות, פסיכולוגיה, מערכות 
מידע, מדעי המחשב, משאבי 

 אנוש

 מועד יפורסם בהמשך 

 פתיחת שנת הלימודים 
 

בחשון  י'   ,רביעי יום    25.10.23 

 מועד יפורסם בהמשך  פתיחת שנה  אירוע

 

 חנוכה 

 

  לימודים כרגיל 
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 סיום סמסטר א'
 

בשבט  ז' ,רביעי יום    17.01.24 

 פתיחת סמסטר ב'
 

באדר א'   י"א, שלישי יום    20.02.24 

 חופש פורים
 

ב' באדר  י"ב , שישייום    22.03.24 

 חופשת פסח
 

' בניסן עד יום  י  חמישייום  

בניסן )כולל(  "בכ ,שלישי   

30.04.24-18.04.24  

ערב יום הזיכרון לשואה  
 ולגבורה

בניסן  ז", כ ראשון יום    05.05.24 

)הלימודים יסתיימו בשעה  

18:00 )  

טקס יום הזיכרון לשואה  
 ולגבורה

כ"ח בניסן , שנייום    06.05.24 

  השעות  )הלימודים יופסקו בין

(45:11-45:10 )  

מערכות לחללי  ערב יום הזיכרון
 ישראל 

 

' באייר ד,  ראשון יום    

 

12.05.24 

)הלימודים יסתיימו בשעה  

16:00 )  

טקס יום הזיכרון לחללי  
 מערכות ישראל 

באייר  ד' ,  ראשון יום    

 

12.05.24 

  השעות  )הלימודים יופסקו בין

(00:12-11:00 )  

מערכות  לחללי  יום הזיכרון
 ישראל 

 

' באייר ה, שני  יום  13.05.24 

 לא יתקיימו לימודים 

 14.05.24 יום שלישי, ו' באייר  יום העצמאות

 יום הסטודנט
 

יפורסם בהמשך מועד   

 

 חופשת שבועות
 

בסיון  ו' -' רביעי, ה-שלישי   ימים  12.06.24-11.06.24  

 סיום סמסטר ב' 
 

בסיון  ט"ו  שישייום    21.06.24 

 טקס הענקת תארים 

 

 28.05.24 יום שלישי, כ' באייר 

 פתיחת סמסטר קיץ 
 

בתמוז  ט"ו יום ראשון,   21.07.24 
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לימודים   -צום תשעה באב
 כרגיל מתקיימים 

' באב ט, שלישי יום    13.08.24 

 לא יתקיימו בחינות 

 סיום סמסטר קיץ
 

באלול "ז , כשנייום    30.09.24 

- שישי, כ"ט באלול -רביעי   ימים ראש השנה 

' בתשרי ב  

04.09.24-02.09.24  

 11.10.24 יום שישי, ט' בתשרי  יום כיפור 

"ה פ פתיחת שנת הלימודים תש בחשון  ' ביום ראשון,     03.11.24 

 

 ט.ל.ח 

 
 

 


