תואר
שני
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בניהול
מערכות
בריאות

דבר הנשיא
שלום רב,

שנת הלימודים תשע"ט תהיה השנה העשרים וארבע
להיווסדה של האקדמית נתניה.
שנת תשע"ח נפתחה עם למעלה מ 3,000 -סטודנטים,
כ 20 -תוכניות לימוד לתארים ראשונים ושניים,
המעודכנות לנעשה בתחומי הלימוד השונים והמגוונים
אותם מציעה האקדמית נתניה.
האקדמית נתניה שואפת למצוינות בהוראה ובמחקר מדעי ,והיא מכשירה
את תלמידיה להמשיך לימודים לתואר שני ושלישי במוסדות להשכלה גבוהה.
המוסד שם לו למטרה להכשיר את המנהיגות העסקית והמדעית של מדינת
ישראל .להשגת מטרה זו מציע המוסד תכניות לימודים ייחודיות וגישה
חדשנית ועדכנית .דוגמא חיה לכך ,היא בקורס היזמות שפועל במכללה זו
השנה הראשונה בשיוף קרן  ,FIMIבראשותו של ישי דוידי ,במסגרתו מגיעים
אלינו מנכ"לים מובילים מהמשק והתעשייה להוראה בקורס זה ,כשגולת
הכותרת של הקורס היא זכייה בעד  ₪ 100,000כהון ראשוני למימון המיזם
הזוכה.
האקדמית נתניה זוכה להכרה ולמוניטין לאומי ובינלאומי .לאקדמית נתניה
למעלה מ 20,000 -בוגרים ,אשר אלפים מהם השתלבו בלימודי התואר
השני והשלישי במוסדות אוניברסיטאיים יוקרתיים בארץ וברחבי העולם,
ובתפקידים בכירים בתעשיית ההיי-טק ,בפרקליטות ,במשרדי עורכי  -הדין
החשובים ביותר ,בענף הנדל"ן ,בחברות כלכליות ,בביטוח ,בבנקאות ובמגזר
העסקי והציבורי.

באקדמית נתניה פועל פרויקט המצוינות ,ובו משולבים הסטודנטים המצטיינים
של בתי  -הספר השונים בפרויקטים הקשורים לגופים כלכליים מהמובילים
במשק .הצלחת הסטודנטים בפרויקטים מאפשרת שילובם בעבודה בגופים
המובילים במשק.
האקדמית נתניה הינה מוסד ציבורי ללא כוונות רווח (מלכ"ר) ,וככזאת היא
פועלת לרווחת הסטודנטים ,ומעניקה מלגות וסיוע בהסדרי מימון של שכה"ל
במיליוני שקלים מדי שנה.
המכללה פועלת לפיתוח ולשכלול אמצעי ההוראה ,המעבדות ,הספרייה,
אולפני הרדיו והטלוויזיה והמחקר .לרשות הסטודנטים מרכז ספורט מפואר
הכולל בריכת שחייה מקורה ,חדרי כושר ,מגרשי טניס ,מגרשי כדורסל ועוד.
קפיטריה ,שדרת חנויות נוחות ,מתחם מגורים מפואר ,בית-קולנוע ייחודי,
אשר מוסיף רבות להווי הסטודנטיאלי.
הקמפוס על מבניו ,תשתיתו ,יצירות האמנות הפזורות במרחביו ,מדשאותיו
וחורשותיו הינו פנינה אמתית בלב השרון.
סטודנט הבוחר להצטרף אלינו יכול לצפות לאתגר אינטלקטואלי וחוויה
כוללת ,המחברת בין האקדמיה והחברה הישראלית על כל רבדיה.
אני סמוך ובטוח שבני המחזור העשרים וארבע יטביעו את חותמם על ההוויה
הישראלית לקידום החברה במדינת ישראל.

האקדמית נתניה פועלת תוך שמירת החופש האקדמי המלא ,טיפוח נאמנות
לערכי יסוד של חברה ישראלית חופשית וסובלנית ותוך שמירת חירות האדם
למימוש עצמי בתחומי המחשבה והמעשה.
האקדמית נתניה מעמידה לרשות תלמידיה סגל מורים בעלי מוניטין לאומי
ובינלאומי המשלבים מצוינות הן ברמה המדעית והן ברמת ההוראה שלהם
עם מעורבות בעולם העשייה ,וכן מרכזי מחקר הפועלים במישור הלאומי
והבינלאומי למען חיזוק חוסנה של מדינת ישראל.
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בברכה
פרופ' יעקב הרט
נשיא

האקדמית
נתניה

האקדמית נתניה הינה אחד ממוסדות
הלימוד האקדמיים המובילים בישראל
וזוכה להכרה ולמוניטין לאומי ובינלאומי
מזה  24שנה.
באקדמית נתניה מעל  20,000בוגרים
בתארים אקדמיים שונים וייחודיים לה.
תכניות הלימוד הן חדשניות ושמות דגש
רב על חיבור לפרקטיקה ,אמצעי מחשוב,
מולטימדיה ומחקר חדשני ופורץ דרך.
בזכות שילוב מנצח בין סגל הוראה
מהשורה הראשונה ,ניסיון אקדמי עשיר,
יחס אישי ,ראיית שטח מעמיקה וסביבת
לימודים מתקדמת ,באקדמית נתניה
תצברו ניסיון מעשי כבר במהלך התואר,
ניסיון שיעניק לכם יתרון משמעותי
בהמשך דרככם וייפתח לכם דלתות
בעתיד ,עם סיום לימודי התואר.
קמפוס האקדמית נתניה הינו מרהיב
ביופיו וכולל סביבת לימודים מתקדמת.
בתוך הקמפוס ניתן למצוא אולמות לימוד
מפוארים ,מעבדות מחשבים ,תחנת
רדיו המופעלת על ידי הסטודנטים ,חדר
עסקאות ,אולפני רדיו וטלוויזיה ,ספרייה
עשירה ,מתקני ספורט מתקדמים כולל
בריכת שחייה מקורה ,מתחם מגורים
לסטודנטים ועוד.
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 3400סטודנטים

מדעי ההתנהגות

ניהול מערכות מידע
מנהל עסקים

המספרים
מדברים

 10מיליון

₪

 11מרכזי מחקר

 50משרדי עו״ד המלווים את פרויקט המצוינות
 15מסלולים לתואר ראשון ושני

מלגות

ניהול מערכות בריאות
 20,000בוגרים נדל״ן

התנהגות ארגונית ביטוח
מדעי המחשב והמתמטיקה
 300אנשי סגל תקשורת
משפטים  450מיטות בחדרי מעונות
 25משלחות חו״ל בחילופי סטודנטים
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ברוכים
הבאים
לבית הספר
לניהול
מערכות
בריאות

בשנים האחרונות ,המשברים במערכת הבריאות,
ההתייקרות המתמדת של שרותי הבריאות והטיפול
הרפואי ,השינויים העוברים על מערכת הבריאות
מול הצורך להבטיח שירותי בריאות יעילים וברי
השגה לציבור בתנאי תקצוב וכלכלה בעייתיים
בארץ ובעולם ,מחייבים הכשרת כח אדם ניהולי,
מקצועי ואיכותי.
שיפור הידע והמיומנות במגוון הנושאים בהם
עוסקים מנהלים בשירותי בריאות ציבוריים ופרטיים,
מעלים את הצורך בהגדלת האפשרויות לתכניות
אקדמיות לתואר שני בניהול מערכות בריאות.
מדובר בהקניית ידע בסיסי בארגון וניהול שרותי
בריאות  -בתי חולים ,מחוזות ,מרפאות ,יחידות
ומכונים .ניהול מערכות גריאטריות ,יסודות הכלכלה,
כלכלת בריאות ,מדיניות בריאות ,אפידמיולוגיה,
היבטים משפטיים אתיים וחוקים ,נושאי קידום
בריאות ורפואה מונעת  -הם הנושאים בהם
החברה המתוקנת בכל מדינה מערבית מתקדמת
משקיעה רבות על מנת לחסוך לטווח הארוך.
ניהול יעיל של מערכת הבריאות ישפיע לטובה על
בריאות החברה וישפר את השירות לאזרח.
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המקפצה שלך לתפקידים בכירים במערכת הבריאות

תנאי קבלה לתכנית הלימודים

המוסדות הרפואיים היום מעוניינים יותר ויותר בבעלי מקצוע בכל התחומים עם הכשרה
אקדמית בניהול מערכות בריאות ובבריאות הציבור .הכשרת עתודה מהסוג המדובר,
תהווה עידוד וחיזוק למנהל הרפואי ,במוסדות הרפואה השונים ברחבי הארץ.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון (בוגר) ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה
או ממוסד בעל רמה שוות ערך מחו“ל.
ממוצע ציונים  80לפחות בלימודי תואר ראשון :ועדת קבלה תביא בחשבון נתוני
רקע מקצועי קודם בתחומי הבריאות של המועמדים .מקרים חריגים ידונו בוועדת
חריגים ,במקרים אלה תיתכן קבלה ללימודים על תנאי.
סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה יצטרכו לסיים חמישה קורסי ההשלמה משלימה
בציון  70לפחות ,כתנאי לקבלה ללימודי התואר השני .ארבעת קורסי ההכנה
המשלימה הם :מושגי יסוד בכלכלה (מיקרו ומאקרו) ,יסודות המימון למערכות
בריאות ,יסודות הניהול ,סטטיסטיקה בסיסית ומבוא לפסיכולוגיה.

התואר מפתח מיומנות ומקצועיות בתחומי ניהול במערכות הבריאות ,כגון :ניהול בתי
חולים ,ניהול מחלקות ויחידות ,ניהול מרפאות ומכונים ,ניהול מוסדות גריאטריים ,ניהול
יחידות פרה  -רפואיות ,ניהול משאבי אנוש ,פסיכולוגיה חברתית בניהול מערכות בריאות
וניהול הרפואה בקהילה.

תשמחו לדעת ש ...

התכנית מתאימה לרופאים ואחיות בדרגי ניהול שונים ולממשיכים מתואר ראשון
במקצועות הפרה-רפואיים ,טכנאי רנטגן ,אנשי לוגיסטיקה ומינהל ,ולאלה המעוניינים
להרחיב את שירותם והשכלתם גם בתחום הפרט ,גם בתחום הקהילה וגם בתחום
מערכות בריאות גדולות .תכנית הלימודים מותאמת למציאות הנדרשת ונבחנה
על ידי מנהלים בכירים במערכות הבריאות.

ייחודה של התוכנית

מטרות תכנית המוסמך לתואר שני בניהול מערכות בריאות הן :הקניית ידע ,יכולות
ומיומנויות בארגון וניהול שירותי בריאות ,כלכלת בריאות ,ארגון שירותים רפואיים ,קבלת
החלטות ברפואה ,מדיניות בריאות וחוקי בריאות ,יכולת תכנון וניהול הרפואה בבתי
חולים ובקהילה במערכות בריאות בארץ ובעולם ועוד.

ועדת הקבלה תשקול נתונים רלוונטיים נוספים ביחס לכלל המועמדים :ציונים
נאותים בקורסים רלוונטיים ,כגון :אנגלית ,מתמטיקה ,מדעי בריאות ,מבוא לכלכלה
(מיקרו ומאקרו) ,המלצות וניסיון רלוונטי.

בוגרי התוכנית

יהיו בעלי ידע מתקדם בתאוריות ,במיומנויות ,בטכניקות ובכלים שיאפשרו להם
לעסוק בפתרון בעיות בנושאי מדיניות ,ארגון וניהול מערכות בריאות החל מממרפאה
בודדת וכלה בבית חולים.

השאיפה היא שהסטודנטים ידעו לאבחן ולזהות את כל הדרוש לניהול יעיל של היחידה,
המחלקה ,בית החולים והמרפאה .להכיר את מערכת הבריאות בישראל ,לשלוט במושגים
ותיאוריות בתחומים השונים של ניהול מערכות בריאות ולדעת ליישמם תוך שייחשפו
לרפורמות שהיו בשנים האחרונות במערכות הבריאות בעולם.
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חברי הסגל הבכיר בבית-הספר לניהול מערכות בריאות
( )1967האוניברסיטה העברית ,ירושלים

סגל
ותוכנית
אקדמית
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פרופ' יעקב הרט M.D.
פרופ' מיכה ברחנא of Bologna University ,(1987) M.D.,M.P.H
ד"ר הדס אראל  )2009( Ph.D.אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר יוסי גרין  )1998( Ph.D.אוניברסיטת בר אילן
ד"ר אביבה קפלן  )1993( Ph.D.אוניברסיטת בר אילן
ד"ר אביגדור קפלן  )2011( Ph.D.אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר אנדרו שיין New York University ,(1993) Ph.D.
ד"ר נורמן שוואלם University of North Carolina (1980) Ph.D.
ד"ר שמעון שרף  )1974( M.D, M.P.H.אוניברסיטת תל אביב
מר שלמה ארד  )1994( M.A.אוניברסיטת בר אילן
ד"ר יעקב זילברג  )1965( M.D.אוני' קאונס(קובנה) ,ליטא
ד"ר אורית לוריה  )2000( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר מיכל נס-אל  )1995( Ph.D.אוניברסיטת ניופורטCA ,
ד"ר עדנה רבנו  )2012( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן

תוכנית הלימודים לתואר שני בניהול מערכות בריאות*
פירוט תכנית הלימודים השלמות (מיועד למי שלא למד קורסים אלו בתואר הראשון)
יסודות המימון
יסודות הניהול
סטטסיטיקה
מושגי יסוד בכלכלה
מבוא לפסיכולוגיה

קורסי חובה-בסיס

אנגלית מקצועית
אפידימיולוגיה ובריאות הציבור
ביטוחי בריאות וסיעוד
היבטים משפטיים ואתיים בניהול מערכות בריאות
כלכלת בריאות ושירותי רפואה
מערכות בריאות בארץ ובעולם
מערכות מידע בבריאות
ניהול משאבי אנוש
סטטסיטיקה מתקדמת
תכנון וקבלת החלטות
תכנון וניהול בתי חולים

פרופ‘ יעקב הרט ,דיקן ,מומחה במנהל רפואי ,כיהן כראש החוג
לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת באוניברסיטת תל אביב .כיהן כמנהל רפואי
של מחוז פתח תקווה ,מנהל בתי החולים "השרון" ולוינשטין ,יו"ר איגוד
מנהלי בתי חולים ,כיום נשיא איגוד מנהלי בתי חולים.
פרופ‘ אביגדור קפלן ,כיהן בתפקידי מנהל הבכירים ביותר בישראל ,בעבר
מנכ"ל שרותי בריאות כללית ,מנכ"ל כלל ביטוח ,מנכ"ל מרכז רפואי הדסה
בירושלים .כיום ,מנכ"ל משרד העבודה והרווחה.
פרופ‘ מיכה ברחנא ,מומחה בבריאות הציבור ומומחה במנהל רפואי ,פרופ‘
בביה“ס לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה ,מומחה באפידמיולוגיה של
סרטן ובאפידמיולוגיה סביבתית.
דר' שמעון שרף ,כיהן כמנכ"ל בית החולים ברזילי באשקלון ובמקביל רופא
ראשי ומנהל המחוז של משרד הבריאות באשקלון.
דר' יעקב זילברג ,מומחה במנהל רפואי ,בעבר סמנכ"ל לרפואה שרותי
בריאות כללית ,מנהל בתי החולים כרמל והעמק .מנהל מרחב העמק.

סוגיות נבחרות והחלטות במדיניות בריאות
טכנולוגיה רפואית והערכת טכנולוגיות
סוציולוגיה של הבריאות  -ארגוני בריאות בקהילה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הזקנה :הביטים חברתיים
פסיכולוגיה חברתית
פסיכופתולוגיה
תכנון וניהול בתי אבות
תכנון וניהול הרפואה בקהילה

רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר .2018

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

קורסי בחירה
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תנאי קבלה לתכנית הלימודים

ציונים ,דרישות ,ממוצעים ,ועדת חריגים ,מועד תחילת הלימודים  -כמופיע במדריך הרישום לשנת תשע“ט.

מסגרת
הלימודים
והליך
ההרשמה

מסגרת הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים קלנדריות 4 ,סמסטרים.
מתכונת הלימודים הינה יום לימודים מרוכז  -יום ג׳ (למעט לימודי השלמה)

שכר לימוד

עלויות ,תשלומים ,הנחיות  -כמופיע במדריך הרישום לשנת תשע“ט.
הטבה משמעותית בשכר הלימוד לעובדי מערכת הבריאות

מלגות

האקדמית נתניה מעניקה מדי שנה עד  ₪10,000,000מלגות שונות ומגוונות .מומלץ לעיין במדריך המלגות,
ולהתייעץ במדור מלגות ושכר לימוד.

הרשמה

ההרשמה ללימודי תואר שני  M.H.M.בניהול מערכות בריאות תתבצע באופן המפורט במדריך ההרשמה,
על טפסים המיועדים לכך (העומדים לרשותכם באתר המוסד ובמדריך ההרשמה).
לטופס ההרשמה יש לצרף אישור זכאות לתואר ראשון ,כולל גיליון ציונים וממוצע תואר ,תמונה וקורות חיים.
את הטפסים והמסמכים יש לשלוח למדור רישום ,באחת מהאפשרויות הבאות:
בפקס / 09-8607799 :במייל / rishum@netanya.ac.il :בדואר :רח‘ האוניברסיטה  ,1נתניה.

מידע נוסף  /פגישת ייעוץ
נשמח לסייע ולכוון באופן אישי ,אנו זמינים עבורכם:
בטלפון *2443 :שלוחה 1
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מסלולי תואר ראשון:

ממשיכים לתואר שני:

 B.A.במנהל עסקים
 B.A.בתקשורת
 LL.B.במשפטים
 B.A.במדעי ההתנהגות
 B.Sc.במדעי המחשב והמתמטיקה
 B.A.בביטוח  -בלעדי בישראל
 B.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 B.A.בניהול מערכות מידע
מכינה קדם אקדמית
מסלול אקדמי בשילוב בית מדרש

 M.B.A.במנהל עסקים -
שיווק | מימון | ניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים
ניהול פרויקטים ומערכות מידע  -בלעדי | ניהול רב תחומי |
סייבר ומודיעין עסקי תחרותי
 M.A.בהתנהגות ארגונית ייעוצית
 M.A.בתקשורת
 M.A.לימודי משפט ללא משפטנים*
 LL.M.במשפטים  -מסלול משפט מסחרי ועסקי
למצטיינים אפשרות למסלול עם תיזה
 M.A.בנדל“ן  -בלעדי בישראל
 M.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 M.H.M.בניהול מערכות בריאות

"תכנית חץ"  -תואר ראשון ותואר שני בארבע שנים בלבד( **.מלגות אטרקטיביות לנרשמים***)

| *2443

netanya.ac.il
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*המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים .הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
**בכפוף לגמר חובות אקדמיים ובהתאם להוראות המל"ג*** .בהתאם לתנאי הסף וכפוף לנהלי רישום ושכ“ל של המכללה.

