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 . רציונאל1

תחום הניהול כמקצוע הולך וצובר תאוצה במהלך העשורים האחרונים. בארגונים רבים קיימת הבנה כי איכות ומקצועיות 

הניהול מהווה גורם מרכזי בהצלחתו או בכשלונו של הארגון. גם בעולם הבריאות, במיוחד לאור מגפת הקורונה, לימוד תחום 

 פועלים עלמנת ליישם את יעדייהם.מו בשטח, הופכת להיות נדבך מרכזי באופן שבו ארגוני בריאות הניהול כמקצוע ויישו

יש גם להבין שתחום הניהול אינו "מדע" אלא יותר בבחינת ארגז כלים נרכש של מודלים, תהליכים, מצבים,  ,באותה נשימה

מנת לאפשר -אשר עשויים לסייע רבות למנהלים בארגון. על כן יש טעם בסקירת רוחבית של עולם הניהול על ,ושיטות

 לתלמידי מגמת ניהול מערכות בריאות להחשף למושגים שונים ולדון בהם במהלך הקורס.

 

 . מטרות ויעדים2

 הבנת הדינמיקה ההסטורית, הפוליטית והחברתית של עולם הינהול; 

  גים מרכזיים בתחום הניהולחשיפה למוש; 

   תחום הניהול במערכת הבריאות הציבורית והפרטיתהבנת החשיבות של; 

   מצבים שונים בשיגרה ובחירום המשפיעים על החלטות ניהוליות והתנהלותן בחינת; 

  הבנתן המרכיבים המערכתיים והאנושיים בעולם הניהול 

   הניהולי הטמונות בארכז הכליםלימוד האפשרויות והמגבלות 

 "סוגיות בולטות ודילמות ניהוליות בעולם "האמיתי 

 

 , במהלך סמסטר אקדמי אחד. 14:00-12:00בימי חמישי הרצאות פרונטאליות או היברידיות  – . מבנה הקורס3

 . השיעורים בנויים מהרצאות ומתרגול.נוכחות חובה

 

 . 60: . ציון  עובר4 

 .90%; מבחן מסכם 10%נוכחות והשתתפות   :הרכב הציון



 

 

 

 . תוכן הקורס5

 ; היסטוריה והווה – הניהול כשדה לימוד וישום. 1

 מה נשתנה ומה לא באמת נשתנה; –מודליים ניהוליים בראי הזמן  .2

 סגנונות ניהול וקווי אישיות ניהוליים; –דמותה/ו של המנהלת/ל . 3

 דרגים בכירים ודרגי ביניים: –דרגי הניהול השונים . 4

 ;. שגרה מול שוברי גרה בעולם הניהול5

 כאשר המנהל/ת מתמודדים מול הארגון ומפסידים; –מגבלות הניהול  .6

  ה?האם ישנו תהליך מועדף ומובנ –תהליכים ניהוליים  .7

 האם ניתן  להגיע לאיזון כוחות?  –ניהול, כלכלה ופוליטיקה  . 8
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 סטודנט יקר,

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

 להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

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

פנה/י אליי בשעות אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא 

 הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

If you have a disability that may affect your studies and for which you may require 

accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the 

Dean of Students office 

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265   

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please meet with 

me to discuss the provisions of those accommodations as early in the semester as possible. 
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