
 תכנית ענבר
עתודה ניהולית ברפואה 

הצהרת המשימה
פיתוח קבוצת מנהיגות מקצועית מחוללת שינוי, בעלת שפה משותפת, המקדמת אתוס של משרתי ציבור למערכת 

הבריאות הישראלית

חזון
מערכת  לחיזוק  ובאחריותיות  בממלכתיות  שליחות,  מתוך  במשותף,  הפועלת  ואמיצה  מקצועית  ערכית,  מנהיגות 

הבריאות כנדבך בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל

ניהולית במערכת הבריאות, על  וטיפוח עתודה  לבניית  תכנית ענבר פועלת 
חלקיה השונים, בראייה הוליסטית. התכנית הינה יוזמה משותפת של משרד 
הבריאות וארגון ‚מעוז‚, בתמיכת קופות החולים, משרד האוצר, נציבות שירות 

המדינה ומשרד ראש הממשלה.
בכל שנה צפויה התכנית להכשיר מתמחים במנהל רפואי מכלל מגזרי מערכת 
קופות  פרטיים-ציבוריים,  חולים  בתי  הממשלתיים,  החולים  בתי  הבריאות: 

חולים, מטה משרד הבריאות, הצבא, שירותי בריאות הציבור ועוד.
התכנית מציעה לבוגריה ליווי מתמשך מתוך תפיסה של חשיבות הרישות 
ושיתופי הפעולה במערכת מורכבת ומרובת שחקנים כמערכת הבריאות.

לתכנית ועד מנהל משותף לכלל השחקנים המרכזיים במערכת הבריאות 
הכולל את נציגי משרד הבריאות, קופות החולים, משרד האוצר, משרד 

רוה"מ, נציבות שירות המדינה וצה"ל.

נדבך ערכי - מנהיגותי // תכנית "מנהיגות 
תכני  הכוללת  מעוז  בהובלת  שינוי"  מחוללת 
התכנית  של  זה  חלק  וזהות.  ערכים  מנהיגות, 
מתקיים בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת הארוורד 

וכולל נסיעה לסיור לימודי בארה"ב.

נדבך מקצועי // התמחות על במנהל רפואי, במסגרתה 
במערכת  מהגופים  באחד  ניהולי  תפקיד  העמית  יבצע 
המועצה  לסילבוס  בהתאם  תעשה  ההתמחות  הבריאות. 
מפגשי  בנוסף  ותכלול  הרפואית,  ההסתדרות  של  המדעית 
התפור  אישי  ליווי  וכן  העמיתים  בקבוצת  התמחות  עיבוד 

למידותיו של העמית.

נדבך אקדמי // תואר שני )MBA( עם התמחות 
במנהל מערכות בריאות בבית ספר למנהל עסקים 
באוניברסיטת תל אביב. התואר כולל 6 סמסטרים 
התואר  את  התכנית.  עמיתי  בעבור  במיוחד  ונבנה 

מובילים פרופ‚ קובי גלזר ופרופ‚ רוני גמזו.

עיקרי התכנית

ציר הקבוצה  
יצירת רשת מכפילת כח, המחוברת לרשתות 

מקצועיות מקבילות

ציר השפה 
הטמעת שפה של מנהיגות ממלכתית מחוללת 

שינוי במערכת הבריאות

ציר מערכת הבריאות
היכרות עם מערכת הבריאות ומיפוי תפיסות

ציר המנהיגות
פיתוח יכולות אישיות ויכולות ניהול

מבנה התכנית

צירי התכנית
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המרכז הרפואי על-שם ברוך פדה בפוריה, 
המרכז הרפואי זיו, רמב«ם - הקריה 

הרפואית לבריאות האדם, המרכז הרפואי 
כרמל, המרכז הרפואי בני ציון, המרכז 

הגריאטרי-שיקומי פלימן, המרכז הרפואי 
הלל-יפה, המרכז הרפואי תל אביב, ע«ש 

סוראסקי )איכילוב(,המרכז הרפואי על 
שם שיבא בתל השומר, המרכז הרפואי 
האוניברסיטאי ברזילי, המרכז הרפואי 

האוניברסיטאי סורוקה

בתי חולים
שירותי בריאות כללית, מכבי

שירותי בריאות, לאומית שירותי
בריאות, מאוחדת שירותי בריאות

קופות חולים

המכללה האקדמית צפת

אקדמיה

מטה משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור, האגף 

לתכנון אסטרטגי, מנהל רפואה, 
לשכת מנכ”ל משרד הבריאות
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