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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 



www .amitnet .co .il17

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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