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 תשפ"ב - 717001 דגשים לבחינה במקצוע: מדעי הניהול סמל שאלון 

 

נושא 
 הלימוד

מספר 
 הפרק

 שם הפרק

 דיני עבודה

 שיפוטית ייחודית בית הדין לעבודה כערכאה 2
 דרכי ההתקשרות בין עובד ומעביד 4

 חוקי המגן 6

אתיקה 
וערכים 
 בארגון

 הגדרה וחשיבות – אתיקה 1

 יסודו של הארגון –ארגונית  ואתיקהתרבות ארגונית  2

 תכנית אתית הלכה למעשה 4

 לניתוח דילמות אתיות גישות פילוסופיות 6
 אתיקה וניהול 7
 האקלים האתי בארגון 8

התנהגות  
 ארגונית

 הארגון 2
 תיאוריות בהנעת עובדים 3
 קבוצות עבודה בארגון 6
 קבלת החלטות 7
 ומתחים בעבודהשינוי, חדשנות  8

תקשורת 
ויחסי 
 ציבור

 תקשורת סוגי 3
 בתקשורת הארגונית חסמים 6
 תקשורת ומתן שירות 7
 ציבור-יחסי 8

 

 

 

   יש לשים לב שמדובר בדגשים ותיתכן דרישה של ידיעת פרקים נוספים   
 .לטובת   פתרון השאלון 
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 - 717921 סמל שאלון מנהל במערכות בריאות דגשים לבחינה במקצוע: 
 תשפ"ב

 

 נושא הלימוד
מספר 
 הפרק

 שם הפרק

רפואה 
 קלינית

 ביטויים קליניים של מחלות 1

2 
-אנטומיה, פיזיולוגיה ומחלות של המערכת הקרדיו

 וסקולרית

 אנטומיה, פיזיולוגיה ומחלות של מערכת הנשימה 3
 מחלות גידוליות 7

9 
מערכת החיסון, אנטומיה, פיזיולוגיה ומחלות של 

 רקמת החיבור והמפרקים

 מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה 10

 מערכת הרבייה 12

 פרמקולוגיה

 תרופות המשפיעות על מערכת העצבים 2
 הכחדת גורם מחלת חי 3
 וסקולרית-תרופות המשפיעות על המערכת הקרדיו 4

טיפול לאיזון מחדש של הפרעות בתפקוד המערכות  5
 ההורמונליות

 פיזיולוגיים מתמשכים-טיפול במצבים פאתו 6
 

 

 

  יש לשים לב שמדובר בדגשים ותיתכן דרישה של ידיעת פרקים נוספים   
 .לטובת   פתרון השאלון 
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 נושא הלימוד
מספר 
 הפרק

 שם הפרק

מעבדות, 
מכונים 

 ומרפאות חוץ

 מכוני הדמיה לסוגיהם 2

 מכון נפרולוגי 4

 כימית וסוגים של בדיקות שכיחותמעבדה  13
 מעבדה בקטריולוגית 14

 מעבדה המטולוגית 15

 מעבדה אנדוקרינית 16

 מעבדת שתן 17
 מעבדה אימונולוגית 18
 מרפאות כירורגיות 19
 מרפאות פנימיות 20

 מינהל רפואי
 ומשפחתו רקע פסיכולוגי להבנת החולה 4
 הבריאותניהול איכות השירות במוסדות  5
 אסטרטגיות שיווק ושירות במערכת הרפואית 6

 ניהול רשומות

 רישום ומידע רפואי 2
 פעילויות המחלקה לניהול רשומות 4
 היחידות במחלקת הרשומות 5

השפעת ההתפתחות הטכנולוגית על תהליך ניהול  7
 הרשומות והמידע הרפואי

 

 

  יש לשים לב שמדובר בדגשים ותיתכן דרישה של ידיעת פרקים נוספים   
 .לטובת   פתרון השאלון 

 

 

 

 


