
 
 

 
 

 

 

 במחלקה לניהול מערכות בריאות  תכנית הלימודים לתואר ראשון 

 

 נ"ז. 127 -מורכב מ התואר הראשון

 נ"ז 93קורסי חובה * 

 .נ"ז 22קורסי בחירה * 

  נ"ז. 12קורסי מורשת * 
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 הקורססוג  נ"ז שם הקורס  

 חובה 2 קריאה ביקורתית

 יסוד 3 מבוא לכלכלה מיקרו

 יסוד 2 מבוא לחשבונאות

 יסוד 4 מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר א'

 חובה 2 הליםמניישומי מחשב ל

spss 2 יסוד 

 חובה 2 מערכת הבריאות בישראל

 חובה 4 מבוא למדעי הבריאות

 יסוד 4 יסודות הניהול

 יסוד 3 מבוא לכלכלה מאקרו

 יסוד 4 מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר ב'

 חובה 2 כתיבה מדעית

 יסוד 2 ניהול משאבי אנוש

 יסוד 2 מערכת הבריאות בעולם

 חובה 3 בריאותמערכות מידע ממוחשבות במדעי 

 חובה 2 סוציולוגיה של הבריאות

 חובה 2 קידום בריאות והתנהגויות בסיכון

 חובה 2 היבטים משפטיים במערכת הבריאות 

   47 סה"כ

 סוג הקורס נ"ז שם הקורס

 טכנולוגיותסוגיות במדיניות והערכת 
 רפואיות א'

 חובה 2

 טכנולוגיותסוגיות במדיניות והערכת 
 רפואיות ב'

 חובה 2

 חובה 3 לוגיסטיקה ותפעול במערכות בריאות

 חובה 2 ובריאות הציבור א' אפידמיולוגיה

 חובה 2 אפידמיולוגיה ובריאות הציבור ב'

 חובה 2 ביטוחי בריאות

 חובה 2 כלכלת בריאות

 חובה 2 רפואה ומשפט

 חובה 2 מודלים בקבלת החלטות

 חובה 2 ניהול מרפאות

 בחירה 18 קורסי בחירה 

   39 סה"כ

https://www.ariel.ac.il/healthmanagement/courses/Computerized_Information_Systems_Health_Care
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 רשימת קורסי בחירה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 סוג הקורס נ"ז שם הקורס

 חובה 4 ניהול סיכונים, אבטחת איכות ונהלים

 חובה 2 תקשורת וסוגיות שיווקיות בבריאות

 חובה 2 דילמות אתיות ברפואה

 חובה 2 התמודדות עם ניהול פניות ותלונות רפואיות

 חובה 2 תקצוב ובקרה בארגוני בריאות תמחור,

 חובה 3 שירותי הבריאותמימון 

 בחירה 4 בחירה  יקורס

 חובה 4 בניהול סמינריון

 חובה 6 עבודת גמר בבריאות

   29 סה"כ

 נ"ז שם הקורס

 -הקמת בסיס נתונים למחקר במערכת הבריאות
 מסלול מידע רפואי

4             

 2 אתיקה וטיפול בזקן

 2 מנהל וכלכלת תרופות

 2 הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 2 קנאביס למטרות רפואיות

מסלול מידע  -מידע לוגיסטי במערכת הבריאות
 רפואי

2 

 2 ניהול בטיחות בארגוני בריאות

 2 ניהול איכות בארגוני בריאות

 2 ניהול משא ומתן ויישוב קונפליקטים

מסלול קידום  -פעילות גופנית כרפואה מונעת
 בריאות

2 

 -י לניהול אורח חיים בריאגהבסיס הפיזיולו
 מסלול קידום בריאות

2 

 2 סוגיות ניהוליות ותפעוליות במערכת הבריאות

 2 שיווק ניהול ו

 2 חוזים והתקשרויות במערכת הבריאות

 2 הצרכן במערכת הבריאות

 2 מסלול מידע רפואי -סטנדרטים במחשוב רפואי

 2 מסלול מידע רפואי -תיק רפואי ממוחשב

 2 מסלול מידע רפואי -מידענות רפואית

 2 מסלול מידע רפואי -ביו אינפורמטיקה

מסלול מידע  -טכנולוגיות מידע בבריאות הציבור
 רפואי

2 

 2 ניהול מצבי חירום ואסון 

 2 מסלול מידע רפואי-ניתוח ותחקור מידע רפואי

מסלול מידע  -ניהול ידע במערכת הבריאות
 רפואי

2 

מסלול מידע  -סוגיות אתיות במחשוב רפואי
 רפואי

2 

 2 מסלול מידע רפואי -יישומי מחשב מתקדמים

מערך האשפוז הפוסט אקוטי: שיקום, גריאטריה 
 מסלול קידום בריאות -פעילה, סיעוד

2 

מסלול קידום  -שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול
 .בריאות

2 

 -קידום בריאות בגיל הרך, המתבגר והמבוגר
 מסלול קידום בריאות

2 

מסלול קידום  -קידום בריאות מתאוריה למעשה
 בריאות

2 


