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 מערכות בריאות ניהול ומינהלל ותהמגמ –בית הספר לבריאות הציבור 

 MPH/MHAתכניות 

 4.9.2022עדכון: 

 מערכות בריאות בעולםסילבוס הקורס 

 גתשפ"שנה"ל 

 01.א.286.4405:   מספר הקורס

 בפ"' , תשא:  סמסטר מועדי הלימוד

 , פעם בשבועיים.16:15-17.45 ה'ימי                       

 19.1, 5.1, 22.12, 8.12, 24.11, 10.11, 27.10מועדי ההרצאות: 

חלק מן ההרצאות עשויות להיערך בזום על פי מדיניות והחלטות בית הספר 

 והאוניברסיטה

 נק'  2 ,שש"ס 2: ניקוד אקדמי

 zaidise@gmail.com, 6666066-052 ד"ר יצחק זיידיס. המרצה:

 יקבע בהמשך מיקום:

 הרצאות הזום יתבצעו מתוך הקישור בדף הקורס במודל.

 יקבע בהמשך : עוזר הוראה

 בתיאום עם המרצה, טלפונית או בוידאו. שעות קבלה:

להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית בתפקידי מערכת הבריאות, מרכיביה : הקורס נועד מטרות הקורס

המרכזיים ויחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת. יבחנו האספקטים העיקריים המנחים את מדינות 

העולם בהקמת והפעלת מערכת הבריאות,  יוצגו מודלים שונים לארגון שירותי הבריאות ומימונם, תוך 

ערכות בריאות באירופה )בריטניה, גרמניה(, וצפון אמריקה )ארה"ב(. מערכת בחינה השוואתית של מ

( תשמש כנקודת ייחוס. יסקרו 286.4440הבריאות הישראלית אשר נלמדה בסמסטר קודם )קורס 

האתגרים המרכזיים העומדים בפני מערכות בריאות בשנים האחרונות ואת הרפורמות והשינויים 

 הארגוניים בשירותי הבריאות.

אינטרנט בפורטל  הלמידה המתוקשבת של  דףלקורס נפתח  אתר האינטרנט של הקורס:

 .)מודל( האוניברסיטה

 :האשר משמעות למידה עצמיתיוגש במתכונת של ו הוא קורס מתוקשב חלקית הקורסמבנה הקורס: 

mailto:zaidise@gmail.com
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הקורס על פי שיעורים ונושאים, מצגות, הסברים, חומר רקע בהפניות לאינטרנט  יחומרכל  .1

 הקורס במודל ובמאמרים יופיעו   באתר

באתר הקורס במודל מרים הרלוונטיים ונושא יש צורך לקרוא את הח בכל ההרצאותלפני  .2

ם בהרצאות ידונו הנושאים החשובי ובקישורים הרלוונטיים בגוף קובץ החומר התיאורטי.

 .בלבד

 .שיעורי הזום יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהם במהלך הסמסטר .3

יהיה כבר דיון בנושאים יש לקרוא את חמרי הנושא הראשון לפני השיעור הראשון .  .4

 במהלך השיעור

 .לפני השיעור ימים  5-7יועלו לאתר  של כל שיעור מרי הקורסוח .5

שאר החומר כל אחד. אקדמיות  שעתייםשל מפגשים  7במהלך הסמסטר יתקיימו בסך הכל  .6

 יילמד באופן עצמאי.

בשיעורים יידונו נושאים עקרוניים בלבד מתוך חומרי הלימוד במודל וכן ייענו שאלות על  .7

 נושאים/שקפים לא ברורים. 

 אינה חובה. ם במפגשי הנוכחות נוכחות:

 : מטלות וציונים

שאלות אמריקאיות בלבד.  50-מתהייה מורכבת הבחינה  מן הציון הסופי 100% –בחינה סופית 

 .(, חומרי פגישות הזום וחומרי קריאת החובהותהחומר לבחינה הוא קבצי החומר במודל )כולל המצג
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  נושאי הקורס:

 .לפני כל הרצאהMoodle -המצגות וחומר הקריאה לנושאים יופיעו ב

 הסטודנטים מתבקשים להיכנס לאתר, ולהוריד את החומר.

 

 :להלן נושאי הקורס 

 *נושא 

 בריאות ומערכות בריאות 1

 מודלים של מערכות בריאות 2

 היבטים כלכליים של מערכות בריאות 3

 ניתוח מערכות בריאות 4

 מערכת הבריאות האנגלית 5

 מערכת הבריאות הגרמנית 6

 מערכת הבריאות האמריקאית 7

 בהמשך(מערכת הבריאות ההולנדית או הסינית )יקבע  9

 מערכת הבריאות בארצות מתפתחות 10

 אחר ההודעות Moodle-הערה: יתכנו שינויים בתכנית. יש לעקוב ב*

 ,סטודנט/ית יקר/ה

  אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה

הסטודנטים למדור נגישות ולקויות  את/ה זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט

 .8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דואל :למידה

  לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות

 .8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il דואל :ליה"ל

 נה/י אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פ

 .אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס

 

 בהצלחה !!


