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מינהל מערכות בריאות

תכנית בוגר במינהל מערכות בריאות נועדה להקנות לסטודנטים יכולות ניתוח ושילוב
של גורמים מדעיים ,כלכליים ,חברתיים וסביבתיים אשר לוקחים חלק בבריאות הציבור.
התכנית נועדה לענות על הצורך הגדול בממלאי תפקידים בניהול מערכת הבריאות על
מרכיביה הציבוריים והפרטיים :בתי חולים ,רפואה קהילתית ,רפואה מונעת וכדומה.

בית הספר למדעי הבריאות ראש התכנית
המרכז האקדמי מקים בימים אלה בית ספר
למדעי הבריאות בו יילמדו מקצועות פרה-
רפואיים כמו מנהל מערכות בריאות ,סיעוד,
 ,Pre-Medדימות רפואי ועוד.
בראש בית הספר עומד פרופ' בנימין שרדני,
שכיהן כמדען הראשי של משרד הבריאות
וכן הקים את בית הספר לתארים מתקדמים
באוניברסיטת בר-אילן ועמד בראשו .פרופ'
שרדני כיהן גם כדקאן הפקולטה למדעי הטבע
באוניברסיטת בר אילן .כיום מכהן פרופ' שרדני
כראש המכון לחקר הסרטן ,האיידס והאימונולוגיה
באוניברסיטת בר-אילן.

מבנה תכנית הלימודים
הלימודים מתפרסים על פני  6סמסטרים רציפים
במשך שלוש שנים אקדמיות.
ימי הלימודים :יום בשבוע בין השעות ,8:30-22:00
יום שישי בין השעות  ,8:00-14:00יום נוסף
(לימודים מתוקשבים).
היקף הלימודים 120 :נ”ז.

פרופ' יעקב רופא -פרופ' אמריטוס מאוניברסיטת
בר אילן .בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת
 HULLאנגליה.
פרופ' אמריטוס בפקולטה למדעי החברה
באוניברסיטת בר אילן .ראש המחלקה של החוג
המשולב במדעי החברה באוניברסיטת בר אילן.
שימש כמרצה בחוג המשולב למדעי החברה
ובמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן
ובאוניברסיטת וושינגטון .פרסם ספרים ומחקרים
רבים בתחום עיסוקו בפסיכולוגיה.
פרופ' רופא סייע בהקמתו של בית הספר למנהל
מערכות בריאות באוניברסיטת בר אילן והיווה
חלק מסגל ההוראה הבכיר בו.

קהל יעד
התכנית מיועדת לסטודנטים בתחילת דרכם
המתעדים להשתלב בתפקידים ניהוליים וכן לבעלי
מקצוע הפועלים בתחומי הרפואה והבריאות
כגון :סיעוד ,רוקחות ,שינניות ,פיזיותרפיה,
הממלאים או המיועדים למלא פונקציות
מנהלתיות במערכת הבריאות.

"התכנית נועדה לענות
על הצורך הגדול בממלאי
תפקידים בניהול מערכת
הבריאות"
פרופ' בנימין שרדני

אודות שערי מדע ומשפט
המרכז האקדמי שערי מדע משפט  -ללימודי משפטים,
חשבונאות ,מינהל ממשל ומשפט ומינהל מערכות
בריאות בהוד השרון הוקם בשנת תשנ"ה על ידי
עמותה של אנשי ציבור בתחום המשפט ,הכלכלה
והאקדמיה .המרכז הוכר על ידי הוועדה המוסמכת,
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,כמוסד אקדמי שבוגריו
זכאים ,לאחר תקופת התמחות ועמידה בבחינות
של לשכת עוה"ד ,לקבל רישיון עריכת דין ,כיתר
בוגרי הפקולטות ללימודי משפט בישראל.
בנוסף ,הוכר המרכז האקדמי ע"י המועצה
להשכלה גבוהה כמוסד להשכלה גבוהה והוא
מוסמך להעניק תואר ראשון במשפטים ,LL.B
תואר שני במשפטים  ,*LL.Mתואר ראשון
בחשבונאות  ,B.A .תואר ראשון בלימודים
בינתחומיים במינהל ,ממשל ומשפט  ,B.A.ותואר
ראשון במינהל מערכות בריאות *B.A.
סגל ההוראה בשערי מדע ומשפט הינו המוביל
בתחומו בארץ ומשלב אנשי אקדמיה מהמעלה
הראשונה ,מומחים בתחומם בכל אחת מהתכניות.

*המועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחת התכנית
למינהל מערכות בריאות ( )B.A.ומוסמך במשפטים ,הענקת
התארים מותנת באישורה.
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