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עמיתים יקרים,

במסגרת החזון של “העמותה לקידום מקצועי וחברתי” בשנה הקרובה בחרנו להרחיב 
ולפתח את פרויקט “המעוף שלך להשכלה”. אנו מאמינים שהרחבת ההשכלה מהווה 
ותהיה לה תרומה  והמקצועית שלכם,  מרכיב מרכזי במסלול ההתפתחות האישית 
יותר  יקנה ראייה רחבה ומקצועית  משמעותית להצלחתכם. מחד הידע האקדמאי 
במסגרת  והתפתחות  קידום  אפיקי  עבורכם  יפתח  ומאידך  תפקידכם,  במסגרת 

הארגון אליו הנכם משתייכים.                   

ונבנה  מסלולים,  מגוון  לכם  המציע  הנוכחי,  הגיליון  את  בפניכם  להציג  גאים  אנו 
בשיתוף פעולה עם האוניברסיטאות השונות על מנת להתאימו באופן ייעודי לצרכים 

האישיים ולמסגרות העבודה הספציפיות שלכם - העמיתים.

בין הנושאים למסלולי תואר ראשון שהתווספו השנה עבורכם:
1. מדעי המדינה מורחב בדגש על מנהל ציבורי ויחסים בינלאומיים, בשיתוף 

אוניברסיטת בר-אילן.
2. מדעי החברה והרוח עם דיפלומה בשלטון מקומי בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה 

ומרכז השלטון המקומי.
3. מנהל מערכות הבריאות בשיתוף המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

אנו רוצים לציין שמדי שנה אנו מייצרים פרויקטים חדשים, מוסיפים נושאי לימוד 
מרתקים ומעניקים לכם תכניות לימודים מגוונות, מעניינות ומאתגרות. בהתאם לכך 
אנו מזהים גידול בשיתוף הפעולה שלכם משנה לשנה, מה שמעיד על הצורך והרצון 

שלכם להתקדם להתפתח ולהתייעל.

אנו סמוכים ובטוחים שכל אחת ואחד מכם ימצא בחוברת זו את המסלול 
וכל למצות את מלוא י . בעזרת כלים אלו  ן והמתאים ביותר עבורו הנכו

הפוטנציאל הגלום בו.

תמיד כאן בשבילכם, ומקווים לראותכם על בספסל הלימודים.

הילה קניסטר בר דוד גיל בר-טל  

מנכ”לית יו”ר  
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תואר ראשון במדעי המדינה 
בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן
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דבר ראש המחלקה למדעי המדינה

מועמדים ומועמדות יקרים,

המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן הינה עתירת מוניטין והישגים בזכות סגל 
מרצים/חוקרים וצוות מנהלי מסורים ששמים את טובת הסטודנטים בראש מעייניהם. במהלך 
השנים הכשירה המחלקה, שהיא מהגדולות באוניברסיטה, אלפי בוגרים שהשתלבו במגוון 
רחב של תחומים כולל מנהל ציבורי, שלטון מקומי, חברי כנסת, דיפלומטים, מנהלי חברות, 
קציני צבא, פקידים בכירים בשירות הציבורי, ועוד. תכנית הלימודים במחלקתנו מאתגרת 
אסטרטגיה  ומודיעין,  ביטחון  צבא,  התמחות:  תחומי  מגוון  מציעה  המחלקה  עניין.  ומלאת 
ולימודי ביקורת, מחשבה  ומדיניות ציבורית  ומדינה, ממשל  יחסים בינלאומיים, דת  וסייבר; 
בלימודים  התמחות  קורסי  גם  מתקיימים  במחלקה  ועוד.  השוואתית,  פוליטיקה  מדינית, 
אזוריים כמו למשל המזרח התיכון ואפריקה, לימודי אירופה וצפון אמריקה, רוסיה ומזרח 
אירופה; וגם התמקדות בפוליטיקה וחברה בישראל. סגל המחלקה מורכב מחוקרים וותיקים 

וצעירים שנבחרו בקפידה רבה והם נחשבים למובילים בתחומם בארץ ובעולם.

אוניברסיטת בר-אילן יחד עם הסתדרות המעו״ף יזמו תכנית לימודים חדשה שנועדה להרחיב 
ולהגביר את הידע, ההבנה ויכולת הניתוח של התלמידים בתחומי מדע המדינה עם דגש על 
מנהל ציבורי ויחסים בינלאומיים. חברי הסתדרות המעו״ף שיצטרפו לתכנית ואשר נעדרו 
עד כה השכלה אקדמית, ישתלבו במסלול לימודים מעניין ומאתגר שיוביל את המסיימים 

בהצלחה לקבלת תואר ראשון במדע המדינה של אוניברסיטת בר-אילן היוקרתית.  

לימודי מכינה מתקדמת נדרשים על מנת להעניק לכם את הבסיס ללימודי תואר ראשון. 
מכינה מתקדמת זו תוכננה במיוחד על מנת לענות על צרכיהם הייחודיים של עובדי רשויות 
מקומיות, מוסדות לאומיים, חברות ממשלתיות, מערכות הבריאות ותחומים ציבוריים אחרים. 

המותאם  באופן  שלנו  המרצים  מיטב  ידי  על  הנלמדים  קורסים  ממגוון  מורכבת  התכנית 
ייחודית  הזדמנות  זוהי  ועוד.  לימוד  ושעות  ימים  הקורס,  תכני  לצרכי הסטודנטים מבחינת 
אצלם  וייפתח  ואנליטיים,  חשיבתיים  כלים  לבוגרים  שייתן  ראשון  תואר  לרכוש  וחדשנית 
מחשבה יצירתית וביקורתית שתלווה אותם ותסייע להצלחתם במקומות עבודתם ובתחומי 
חיים אחרים. השאיפה שלנו היא שתקופת לימודיכם במחלקתנו תהיה חוויה מהנה ורוויית 

עניין ותוכן, ותהווה צומת מרכזי בדרככם לעתיד מבטיח. 

לימודית  בסביבה  חם  אקדמי  בית  מציעים  אנו  אלינו,  להצטרף  המעוניינים  מכם  לאלה 
וחברתית ייחודית לאוניברסיטת בר-אילן – מוסד המהווה גשר לכלל מרכיביה המגוונים של 
החברה הישראלית ללא הבדל מין, דת ומוצא. נשמח מאד אם תבחרו בנו כביתכם האקדמי 

ואנו מבטיחים לא לאכזב אתכם.

בברכה,
פרופ׳ רמי גינת  

ראש המחלקה למדעי המדינה
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המסלול ללימודי תואר ראשון במדעי המדינה

מידע והרשמה 

מטרות המסלול

1. העצמת הידע וההבנה בתחום מדעי המדינה, מינהל ציבורי ויחסים בינלאומיים.
2. הקניית כלים והרגלי למידה ברמה לימודית גבוהה, יחד עם יחס אישי וכלים  

לחשיבה עצמאית.  

אודות המסלול

• פתיחת שנת הלימודים למסלול תואר הראשון במדעי המדינה תחל בתאריך  
01.03.2020 )כאשר הסמסטר הראשון מהווה מכינה קדם אקדמאית(  

• הלימודים יתקיימו אחת לשבוע, בימי רביעי, בין השעות 08:00-22:00 )למעט המכינה(

• היקף הלימודים כ-7 סמסטרים )כולל סמסטר קיץ(.

• בקשות להכרה בלימודים קודמים יבדקו לאחר ההרשמה וזאת מול מדור סטטוס  
באוניברסיטת בר אילן.  

• הקבלה למסלול ללא תעודת בגרות וללא בחינה פסיכומטרית.

“זה לא רק לדעת לחשוב, 

זו היכולת לחשוב אחרת”



073-2244126 6

מכינה קדם אקדמית - תנאי קבלה

יש לעמוד בשני התנאים הבאים:  
1. גיל 30 ומעלה 2. אישור על 12 שנות לימוד                                                                                                                                   

*מועמדים שאינם עומדים באחד משני התנאים שלעיל יועלו לוועדת חריגים.

משך המכינה וימי לימוד:

שלושה חודשים 1/3/20-10/6/20 )לא כולל בחינות(                                                                    
יום מלא )יום ד’( בין השעות 9:00-21:15                                                                                   

יום חלקי )יום א’( בין השעות 16:30-21:30 

ש”ששעותמקצוע

522אנגלית

261מתמטיקה

522*כתיבה מדעית/אקדמית

522*תולדות המחשבה המדינית

261*הדרכה ביבליוגרפית

2088סה”כ

*קורסים שניתן לקבל פטור אקדמי

תנאי הקבלה לתואר 

1. ציון עובר )ציון 60( בכל המקצועות הנלמדים במכינה.                                                          
2. ממוצע כללי של 76 ומעלה במכינה                                                                                                                     

3. ציון 185 במבחן אמי”ר / ציון 85 במבחן אמיר”ם )על פי ציון המבחן ייקבע  
סיווג לרמת אנגלית בלימודי התואר(.  

*יש לעמוד בכל הקריטריונים המצוינים   

עלות המסלול 

כלולים  אינם  אנגלית  )לימודי   ₪  36,621 הינה  המסלול  עלות 
בה(.                                                                                                                              שימצא  הסיווג  רמת  פי  על  וישלם  ילמד  סטודנט  כל  זה,  בתחשוב 

3,000 ₪ לכל שנת  החברים בעמותה לקידום מקצועי זכאים למלגת לימודים בסך של 

9,000 ₪ למסלול )לעמית ב-100% משרה החבר בשתי עמותות(.                      לימוד וסה”כ  
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קריטריונים לקבלת מלגת לימודים – העמותה לקידום מקצועי 

זכאי לקבלת מלגה כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר בהתאם לאחוזי משרתו,    •
עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.  

זכאי לקבל מלגת לימודים עמית אשר חבר בעמותה לפחות 3 שנים.  •

עמית אשר יקבל מלגה לא יהיה זכאי לסבסוד העמותה בסמינרים בבתי מלון    •
בארץ ובחו”ל באותה שנת זכאות.  

הבקשה למלגה תוגש ותיבדק לאחר תשלום שכר הלימוד ובצירוף המסמכים    •
הנדרשים בלבד.  

אופן ההרשמה

לצורך דיון בבקשתך, הנך מתבקש להעביר את המסמכים הבאים:

1.  טופס הרשמה מלא.
2.  צילום ת”ז.

3.  אישור על 12 שנ”ל.
4.  כתב התחייבות חתום.

הטפסים זמינים להורדה באתר האינטרנט של העמותה לקידום מקצועי 
www.amitnet.co.il

מועד ההרשמה למסלול הינו עד לתאריך 20.02.20
לתשומת לבך: פתיחת המסלול מותנית במינימום 80 נרשמים.

sl@s-on.co.il להרשמה יש לשלוח את המסמכים לעמותה לקידום מקצועי במייל
ועדת הקבלה תדון רק בבקשות שצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.

s.m.s אישור לקליטת הטפסים במלואם ישלח באמצעות הודעת
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מכינה – תש”פ                     
מרץ – יוני 2020

הדרכה ביבליוגרפית

תולדות המחשבה המדינית 

3 ש״ש

*קורסים אלו יוכרו כחלק מדרישות קורסי 
החובה במחלקה למדעי המדינה

קיץ תשפ”א                     
קורסי בחירה

בחירה

בחירה

בחירה

6 ש״ש

שנה”ל תשפ”ב                     
קורסי בחירה וסמינריונים

סמינריון

בחירה

סמינריון

סמינריון

בחירה

בחירה

בחירה

14 ש״ש

שנה”ל תשפ”א                     
קורסי חובה ובחירה

חברה פוליטיקה ותרבות 
בעידן החדש )מקוון( 

מבוא לשיטות מחקר
ושימושי מחשב – סמ’ א’ 

סטטיסטיקה ושימושי מחשב
 סמ’ ב’  

מבוא לשיטות מחקר ושימושי מחשב

סטטיסטיקה ושימושי מחשב
תרגיל - סמ’ ב’ 

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

אידיאולוגיות מודרניות 

בחירה 

בחירה

16 ש״ש

קיץ תש”פ
קורסי חובה

מבוא לממשל ופוליטיקה
הרצאה )מקוון(

מבוא לממשל ופוליטיקה
הרצאה )מקוון(

מבוא ליחסים בינלאומיים
הרצאה )מקוון(

מבוא ליחסים בינלאומיים
תרגיל )מקוון(

מבוא למנהל ציבורי )מקוון(

8 ש״ש

טל”ח, ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

תוכנית לימוד תואר ראשון - מדעי המדינה
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תואר ראשון 
במדעי החברה והרוח 

עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי 
בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה 

ומרכז השלטון המקומי
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דבר ראש התוכנית

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

אני מזמין אתכם/ן להצטרף לבית הספר לשלטון מקומי של האוניברסיטה הפתוחה, שהוקם 

ביוזמת מרכז השלטון המקומי ובשותפות עם מפעל הפיס. עתה גם העמותה לקידום מקצועי 

מצטרפת כשותפה לדרך. 

בית הספר מציע את תכנית הלימודים האוניברסיטאית הטובה ביותר לעובדי/ות השלטון 

המקומי בישראל. התכנית ללימודי תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בלימודי 

כי היא מציעה התמחות במגוון תחומי הידע של המדיניות הציבורית  שלטון מקומי טובה 

עם דגש על רכישת כלים שיאפשרו לסטודנטים ולסטודנטיות להבין לעומק את השלטון 

נייר  לכתוב  כיצד  תלמדו  שבהן  סדנאות  עם  יחד  עיוני  ידע  הלימודים משלבים  המקומי.  

מדיניות, לחקור גלובליזציה ברמה המקומית או תכנון מקומי ומרחבי ועוד.  

התכנית טובה בפרט לאור סגל ההוראה המצויין שלנו והתמיכה הייחודית הניתנת לסטודנטים/ות 

במסגרת תכנית לימודים מובנית המובילה יד ביד את כל מי שיכול/ה ורוצה אל התואר וכן בזכות 

התמיכה הכספית הייחודית שהיא מעניקה.

בברכה,

פרופ׳ יגיל לוי  

יו״ר ועדת ההיגוי של בית הספר לשלטון המקומי
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המסלול ללימודי תואר ראשון במדעי החברה והרוח 
עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי

מידע והרשמה 

מטרות המסלול

1. תשתית ידע רחבה במדעי החברה, תוך התמקדות במדיניות ציבורית על 
מגוון היבטיה ובמיוחד בשלטון המקומי.   

2. הקניית כלים להבנת ההיבטים הכלכליים, החברתיים, המשפטיים והפוליטיים  
של השלטון המקומי וניתוח יחסי השלטון המקומי עם מוסדות המדינה.  

אודות המסלול

הלימודים מתקיימים בקבוצות לימוד מובנות בכל רחבי הארץ, בליווי וסיוע אקדמי 
צמוד של מנחי האוניברסיטה הפתוחה ומערך הייעוץ של האוניברסיטה. התכנית 
מיועדת לעובדי הרשויות המקומיות ועובדי תאגידים מקומיים ומותאמת במיוחד 
יום  יחד את הקורסים באופן מרוכז במשך  לאנשים עובדים. כל קבוצה לומדת 

אחד בשבוע או בלימודי ערב עד לסיום התואר. 

הלימודים מתקיימים במשך 3 סמסטרים בשנה וניתן לסיים אותם בתוך 4 שנים 
)או 3 שנים למי שסיימו את הקורס “מינהל השלטון המקומי”(

השלטון  “מינהל  הקורס  את  שלמדו  סטודנטים  קודמים:  בלימודים  הכרה 
תכנית  וילמדו  זכות(  )נקודות  נ”ז   18 של  בהיקף  הכרה  יקבלו  המקומי” 
אינם  אלה  סטודנטים  והדיפלומה.  התואר  את  לקבל  מנת  על  נ”ז   90 של 
דיפלומה.                                                                                                                                 לימודי  הכולל  בתכנית,  האחרון  החלק  את  ללמוד  צריכים 
סטודנטים שלמדו לימודים על-תיכוניים במוסדות אחרים, רשאים להגיש בקשה 
לאוניברסיטה הפתוחה להכרה בלימודיהם הקודמים. הוועדה להכרה בלימודים 
זו  הכרה  החלטותיה.  על  לסטודנטים  ותודיע  לגופה  בקשה  בכל  תדון  קודמים 
מאפשרת לסטודנטים בתכנית קבלת פטור מלימוד קורסים בעלי תוכן אקדמי 
דומה לזה של קורסים אשר למדו בעבר, ומקנה להם נקודות זכות הנצברות לסך 

כל הנקודות הדרושות לשם קבלת התואר.
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תנאי הקבלה 

אקדמית,  קדם  במכינה  בגרות,  תעודת  בהצגת  מותנית  אינה  ההרשמה 
בעמידה במבחן פסיכומטרי או במספר שנות לימוד.

לכל אחד ואחת ניתנת הזדמנות להתנסות בלימודים אקדמיים, ללא דרישת 
הוכחה מקדימה של יכולות והישגים.

לימודי אנגלית: חובה לקבוע את הסיווג לרמה באנגלית )במבחן מיון או במבחן 
פסיכומטרי או על סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת( וללמוד את קורסי 
באוניברסיטה  בוגר  לתואר  הלימודים  של  הראשונים  בשלבים  כבר  האנגלית 
הלימודים  תחילת  עם  מקומי.  לשלטון  הספר  בית  להנחיות  ובהתאם  הפתוחה 
תנתנה הנחיות באשר לבחינת המיון. סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישות אלה, 

לא יוכלו להמשיך את לימודיהם האקדמיים עד אשר יעמדו בדרישות.

עלות המסלול 

שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי, הכפוף 
להנחיות של המועצה להשכלה גבוהה. בשונה מאוניברסיטאות אחרות, שכר הלימוד 
משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד. באוניברסיטה הפתוחה, שכר הלימוד 

לתואר ראשון מחולק באופן שווה על פני 20 קורסים. 

נלמדים  דיפלומה בשלטון המקומי  והרוח עם  הקורסים במסלול מדעי החברה 
במתכונת הנחייה מוגברת. 

• לפרטים נוספים ומידע לגבי תחשיב שכר הלימוד יש לפנות לאוניברסיטה  
הפתוחה בטלפון 3500*.  

*התוכנית מיועדת לעובדי הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים בלבד.

החברים בעמותה לקידום מקצועי זכאים למלגת לימודים בסך של 1,200 ₪ לכל שנת 
לימוד וסה”כ עד 3,600 ₪ למסלול )לעמית ב -100% משרה החבר בשתי עמותות(.
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קריטריונים לקבלת מלגת לימודים – העמותה לקידום מקצועי: 

המלגה תוענק רק לסטודנטים הלומדים בתוכנית מובנית של ביה״ס     •
לשלטון מקומי לתואר ראשון במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בשלטון    

מקומי אשר יחלו לימודיהם החל ממרץ 2020.  

זכאי לקבלת מלגה כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר בהתאם לאחוזי    •
משרתו, עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.  

• עמית אשר יקבל מלגה לא יהיה זכאי לסבסוד העמותה בסמינרים בבתי מלון  
בארץ ובחו”ל באותה שנת זכאות.  

הבקשה למלגה תוגש ותיבדק לאחר תשלום שכר הלימוד ובצירוף המסמכים    •
הנדרשים בלבד   

)את המסמכים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העמותה      
)www.amitnet.co.il .לקידום מקצועי  

מלגות ייחודיות לתלמידי בית הספר לשלטון מקומי

• מרכז השלטון המקומי, בשיתוף מפעל הפיס, מעניק מלגה שנתית בסך כולל של  
₪5,000 לעובדי רשויות מקומיות. המלגה מותנית ב-60 שעות התנדבות בקהילה    
והיא משולמת בפעימה אחת בסיום שנת התנדבות. המלגה תנתן בכפוף לאישור    

מרכז השלטון המקומי, למשך 3 שנים.  

• בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגה חד-פעמית בסך 1,000 ₪ לכל  
סטודנט העובד ברשות מקומית או בתאגיד הקשור לשלטון המקומי.    

אופן ההרשמה

• להרשמה ללימודי התואר במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, יש לפנות לעמותה  
לקידום מקצועי לאישור זכאות בטלפון 073-2244134.   

להרשמה לקבוצות המתכנסות בסמסטר אביב )מרץ 2020( ניתן לפנות למוקד    •
האוניברסיטה הפתוחה 3500*.  

ועדי עובדים ברשויות מקומיות שמעוניינים לפתוח מסלול לתואר ראשון ברשות    •
מוזמנים לפנות למשרדי הנהלת בית הספר של האוניברסיטה הפתוחה    
בטלפונים: 09-7782038 או 09-7782194.                                                                                                      

או לשלוח מייל: 
saritav@openu.ac.il  |  michalce@openu.ac.il
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שנה א’ 

סמסטר א’

יסודות המנהל הציבורי

סדנה לכתיבה – ממטלה לבחינה

מדיניות ציבורית

סמסטר ב’

יסודות השלטון המקומי

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

סמסטר ג’

בין ציון לציונות

שנה ב’ 

סמסטר א’

סדנה: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון

ג’נוסייד

אנגלית טרום בסיסי א’
אנגלית טרום בסיסי ב’

סמסטר ב’

משפט השלטון המקומי בישראל

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית 
בעידן הגלובלי

אנגלית בסיסי

סמסטר ג’

אנגלית מתקדמים א’

דיני חוזים

* התכנית המצורפת היא דוגמה אחת מתוך מגוון אפשרויות לתואר בתחום זה. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות  
לשנות את סדר הקורס/ים ו/או להחליף קורסים, בכפוף לצרכים אקדמיים של בית הספר לשלטון מקומי.  

תוכנית לימוד תואר ראשון - במדעי החברה והרוח 
עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי

שנה ג’ 

סמסטר א’

כתיבת נייר מדיניות

דמוקרטיות ודיקטטורות: 
פוליטיקה השוואתית

אנגלית מתקדמים ב’

סמסטר ב’

חירויות הפרט בארה”ב

ביטחון סוציאלי

רגולציה סמינר מחקר

סמסטר ג’

נשים בחברה היהודית בא”י

סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית

שנה ד’ 

סמסטר א’

תקשורת ודעת קהל

*לימודי תעודה –ניהול הכלכלה 
בשלטון המקומי

סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית
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תואר ראשון 
במנהל מערכות בריאות 
בשיתוף המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
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דבר ראש בית הספר למנהל מערכות בריאות

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

תכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, 

ייחודית מסוגה במדינת ישראל. מערכת הבריאות היא מערכת חשובה מאוד  היא תוכנית 

ואחת המערכות המורכבות ביותר. על מנת לנהל מערכות מורכבות מסוג זה, מנהלי בתי 

החולים, ראשי קופות החולים ומנהלים של מערכות אחרות הקשורות אליהם, חייבים להיות 

לא רק בעלי יכולות גבוהות אלא גם בעלי ידע במגוון רב של תחומים.

בהתאם לכך, תכנית הלימודים במכללה כוללת תשתית רחבה של מקצועות הניהול, כלכלה,  

מנהל עסקים, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, מדעי ההתנהגות, מדעי הבריאות ושיטות מחקר. 

בנוסף, נכללים בתכנית תחומי דעת שעיקרם ידע והבנה של מאפייני הניהול הייחודיים של 

מערכת הבריאות והרפואה בישראל, המתמודדת יום יום עם מציאות משתנה ותחרותית. 

סגל המורים בתכנית הם חלק מצוות של מרצים וחוקרים מובילים בתחומם המעורבים בתהליכי 

קבלת החלטות וקביעת מדיניות במערכת הבריאות בישראל. מלבד תכני לימודים וסגל מרצים 

מעולה, הצלחה בלימודים תלויה יותר מכל בסביבה הלימודית. לפיכך, המרכז האקדמי שערי 

מדע ומשפט תומך בסטודנטים באופן אישי ומקנה סביבת לימודים אופטימלית.

אני מאחל לכל הסטודנטיות והסטודנטים שלנו שנת לימודים פורייה ומתגמלת והצלחה רבה 

בלימודים. אני בטוח שבוגרי החוג יתרמו רבות לחיזוק מערכות הבריאות בקהילותיהם  ויטביעו 

עליהן ברבות הימים את חותמם.

בברכה,

ד”ר חיים לביא  

ראש בית הספר למנהל מערכות בריאות 
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המסלול ללימודי תואר ראשון במנהל מערכות בריאות

מידע והרשמה 

מטרות המסלול

1. העצמת הידע וההבנה בתחום מינהל מערכות בריאות בארץ ובעולם. 
2. הקניית כלים והרגלי למידה ברמה לימודית גבוהה, יחד עם יחס אישי וכלים  

לחשיבה עצמאית.  

אודות המסלול

פתיחת שנת הלימודים למסלול תואר הראשון במינהל מערכות בריאות     •
תחל בתאריך 18.03.2020 )כאשר הסמסטר הראשון מהווה מכינה קדם אקדמאית(.  

הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע: בימי רביעי, בין השעות 09:00-19:00   •
ובימי שישי בין השעות 8:00-14:00 )למעט המכינה(.  

בנוסף בימי שני ישולבו קורסים מתוקשבים/סמינריונים )בכל קורס יהיו 2-3   •
מפגשים פרונטליים במרכז האקדמי בשעות אחה״צ(.  

תכנית זו מתאימה לכל מי שיבחר ללמוד אנגלית באופן מקוון ברמות טרום    •
בסיסי א’/ב’ עד מתקדמים א’. מי שיבחר ללמוד אנגלית פרונטלית יצטרך    

ללמוד את שיעורי האנגלית בימי שני אחה”צ.   

היקף הלימודים כ-7 סמסטרים )כולל סמסטר קיץ, לא כולל המכינה(.  •

בקשות להכרה בלימודים קודמים יבדקו לאחר ההרשמה .  •

מכינה קדם אקדמית )לסטודנטים מעל גיל 30 ללא תעודת בגרות(:
משך המכינה וימי לימוד: כ-3 חודשי לימוד החל מתאריך 18.03.2020   

ימי רביעי בין השעות 16:00-21:15, ימי שישי בין השעות 8:30-13:45

קורסי המכינה

אוריינות אקדמית
מתמטיקה  

אנגלית משפטית                                                                                                                                    
משטר במדינת ישראל

מחשבת ישראל
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תנאי קבלה לתואר 

1. לבעלי תעודת בגרות - ציון משוקלל של 80 ומעלה וציון מינימאלי של 75 בבגרות  
ב-3 יח”ל במתמטיקה.  

2. למועמדים שלמדו במכינה - ממוצע כללי של 80 ומעלה במכינה, ומעבר 
בציון 60 לפחות בכל המקצועות.   

3. ציון 85 במבחן אמיר”ם / 185 במבחן אמי”ר.
4. לסטודנטים בעלי תעודת בגרות בשפה שאינה עברית, ציון 100 בבחינת יע״ל.

עלות המסלול 

עלות המסלול הינה 40,000 ₪ )לימודי אנגלית אינם כלולים בתחשיב זה, כל סטודנט 
ילמד וישלם על פי רמת הסיווג שימצא בה(. 

3,000 ₪ לכל  החברים בעמותה לקידום מקצועי זכאים למלגת לימודים בסך של 
שנת לימוד וסה”כ 9,000 ₪ למסלול )לעמית ב-100% משרה החבר בשתי עמותות(.

קריטריונים לקבלת מלגת לימודים – העמותה לקידום מקצועי  

 • זכאי לקבלת מלגה כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר בהתאם לאחוזי  
משרתו, עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.   

3 שנים. • זכאי לקבל מלגת לימודים עמית אשר חבר בעמותה לפחות 
• עמית אשר יקבל מלגה לא יהיה זכאי לסבסוד העמותה בסמינרים בבתי מלון  

בארץ ובחו”ל באותה שנת זכאות.   
ובצירוף המסמכים  הלימוד  ותיבדק לאחר תשלום שכר  תוגש  • הבקשה למלגה 

הנדרשים בלבד.  

אופן ההרשמה

לצורך דיון בבקשתך, הנך מתבקש להעביר את המסמכים הבאים:
1. טופס הרשמה מלא.

2. צילום ת”ז.
3. כתב התחייבות חתום.

הטפסים זמינים להורדה באתר האינטרנט של העמותה לקידום מקצועי 
www.amitnet.co.il
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תוכנית לימוד תואר ראשון - במינהל מערכות בריאות
מסלול ייחודי לחברים בעמותות לקידום מקצועי

שנה א’ 

נ״זשם המקצוע

6ניהול מערכות שירותי בריאות א’-ב’

5סטטיסטיקה בניהול**

3יסודות הניהול

3מבוא למערכות מידע לניהול

2מבוא לכלכלה מיקרו

2מבוא לכלכלה מאקרו

3מבוא למדעי הבריאות

3מבוא למדעי ההתנהגות במינהל

5יסודות החשבונאות**

3סוציולוגיה של ניהול מערכות בריאות

3כתיבה מדעית

6מבוא לפסיכולוגיה

שנה ב’ 

נ״זשם המקצוע

3ניהול, ייצור ותפעול

5שיטות מחקר בשירותי הבריאות**

3מבוא לחקר ביצועים

3יסודות המימון

3חוק ומשפט במערכת הבריאות

3כלכלת בריאות

3מערכות מידע במערכות 

יישומי מחשב 
4ותוכנות סטטיסטיות בניהול**

2דיני ביטוח

2חשבונאות ניהולית

8קורסי בחירה

שנה ג’ 

נ״זשם המקצוע

3ניהול בתי חולים

3תכנון והערכת שירותי בריאות

3ניהול ותפעול מערכות בריאות בעולם

3ניהול משאבי אנוש במערכת הבריאות

3סוגיות בניהול מרפאות

3מדיניות מערכות בריאות

3ניהול לוגיסטי

8קורסי בחירה

4סמינריון עיוני

4סמינריון מחקרי

מועד ההרשמה למסלול הינו עד לתאריך 20.02.20

לתשומת לבך: פתיחת המסלול מותנית במינימום 50 נרשמים.

sl@s-on.co.il להרשמה יש לשלוח את המסמכים לעמותה לקידום מקצועי במייל
ועדת הקבלה תדון רק בבקשות שצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.

s.m.s אישור לקליטת הטפסים במלואם ישלח באמצעות הודעת
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