الستامرة التسجيل

دعوةلتقديم طلب ترشيح
برنامج״ ِعنبار״

עתודה ניהולית במערכת הבריאות

لقيادة إداريّة يف جهاز الصحة
الفوجالخامس

خلفية

الص ّحة يف إرسائيل ع ّدة تح ّديات
يُعترب ال ّجهاز
السليم رك ًنا أساس ًيا لالملناعة االجتامع ّية-االقتصاديّة لل ّدولة .يواجه جهاز ّ
الصحي العا ّم ّ
القوي و ّ
ّ
ظل التّغيريات الحاصلة يف بنية املجتمع ومستوى الخدمات الصح ّية امل ُستهلكة يف املجتمع الغر ّيب الحديث .من بني هذه
اسرتاتيجية مركّبة ،يف ّ
الوظيفي للطاقم
التح ّديات :شيخوخة املجتمع ،الالمساواة يف الخدمات الصحيّة بني املركز واألطراف ،ال ّنقص يف القوى البرشيّة الطبيّة واالحرتاق
ّ
املعالج الحا ّيل ،وتح ّدي خلق استمراريّة عالجيّة وإبقاء «املعالَج باملركز» وغري ذلك.

חזון

ريادي ،هناك حاجة لتطوير مجموعة قياديّة مهنيّة ،تحمل القيم ،وتُحدث التغيّري ،وتتعاون
صحي ّ
ملواجهة هذه التّحديات ،ولقيادة جهاز ّ
الصحي ،وتكون مك ّونة من مركباته املختلفة :صناديق املرىض ،املستشفيات ،إدارة ووحدات وزارة
من أجل الوقوف م ًعا أمام تحديات ال ّجهاز
ّ
الصحة ،والجيش وجهات أخرى.
ّ
الص ّحة ومنظّمة « َمعوز» ،تسعى لبلورة ال ّنخبة اإلداريّة املستقبل ّية والرياديّة
» ِعنبار -قيادة إداريّة يف جهاز الص ّحة « هي مبادرة مشرتكة لوزارة ّ
الصحي ،وزيادة الثّقة بني الالعبني املركزيّني
الصحي يف إرسائيل .يطمح الربنامج إىل خلق لغة مشرتكة حول التّح ّديات األساس ّية لل ّجهاز
يف ال ّجهاز
ّ
ّ
املسؤولني يف مختلف مراكز التأثري بال ّجهاز ،وتطوير قدرات إداريّة وقياديّة ،وتشكيل شبكة من القياديّني القادرين عىل إحداث تغيريات حقيق ّية
الصحي .يشكّل الربنامج جز ًءا من خطّة قوم ّية شاملة لتأهيل كوادر إداريّة وقيادة رياديّة مستقبل ّية يف الخدمات العا ّمة يف إرسائيل -
يف ال ّجهاز
ّ
»عتودوت ليرسائيل».
التخصصات،
مع انتهاء الربنامج ،سينضم املشاركون لشبكة معوز وشبكة ״عتودوت ليرسائيل״ ،وهي شبكات متعد ّدة القطاعات ومتع ّددة ّ
تشكّل حي ًزا لقيادة وترسيع املبادرات والتغ ّيريات االجتامع ّية-االقتصاديّة .يتعاون أعضاء الشبكة م ًعا لتحقيق أهداف ورؤية الربنامج من خالل
الشخيص ،وللمبادرات والرشاكات بني أعضاء الشبكة.
منصات للتّحديات املهن ّية ،والتّطور
إيجاد ّ
ّ

رؤيةالربنا َمج

حي ،يعملون سوية لقيادة تغيريات ملواجهة التح ّديات التي
إنشاء شبكة قيا ّديني وقياديّات ،من مختلف مركّبات الجهاز ّ
الص ّ
حي يف إرسائيل.
تواجه الجهاز ّ
الص ّ
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إطارالربنا َمج

ينطلق الربنامج يف شهر أيلول-سبتمرب ,2019ويستمر ملدة 18شه ًرا ،وهو معدّ ملجموعة مختارة من األطباء والطّبيبات املتخصصني،
ويتك ّون من ثالثة مساقات:

قيادي  -يع ّنى هذا الجانب بالتّحديات االجتامعيّة-االقتصاديّة التي تواجه دولة إرسائيل وتأثريها عىل ال ّجهاز الصحي،
قيميّ -
 .1مساق ّ
إىل جانب تطوير مهارات القيادة الشخصية ،وبناء املجموعة والشّ بكة .يف هذا املساق الذي يتض ّمن  50يو ًما التي تم توزيعها عىل هذه
حي من زوايا مختلفة ،يحتوي هذا املساق عىل قسم دو ّيل ،مل ّد َة أسبوعني؛ األسبوع األول للتع ّرف
الفرتة ،سنتع ّرف يف هذا إىل ال ّجهاز ّ
الص ّ
حي يف الواليات املتحدة ،واألسبوع الثّاين يف كليّة إدارة اإلعامل يف جامعة هارفارد (.)HBS
والتعلّم عن ال ّجهاز ّ
الص ّ
خصيصا
الص ّحة من قبل كل ّية إدارة األعامل يف جامعة تل-أبيب ،واملط ّور
 .2مساق
ً
تخصص يف إدارة أجهزة ّ
أكادميي  -لقب  MBAمع ّ
ّ
ملشاريك الربنامج .سيدير الربنامج الدرايس الربوفيسور كويب غلزر والربوفيسور روين غمزو** .
حي ،يشمل تأهيال إداريًا ومرافقة شخصية مال َءمة
مهني ّ
مؤسسات ال ّجهاز ّ
طبي ّ -تخصص يف وظيفة إداريّة يف إحدى ّ
الص ّ
 .3مساق ّ
لكلمشارك***.
خصيصا ّ
ً

* الربنامج ُم َم َّو ٌل بشكل كامل – لن يُطْل ََب من املشاركني اشرتاكًا ذات ًيا.
* * ستُ ّنفذ املالءمات املطلوبة ل َح َملة شهادات ماجستري يف اإلدارة .MBA, MHA, MPH
التخصص يف مكان عملهم،
* * * ستُ ّنفذ املالءمات املطلوبة لألطباء
املتخصصني يف اإلدارة الطب ّية ،لألطباء الذين ال ميكنهم تنفيذ ّ
ّ
وللمدراء الغري أط ّباء

متطلّبات الربنا َمج
1

دافع ّية لالندماج يف وظائف قياديّة ورياديّة يف
الص ّحة العام يف إرسائيل.
جهاز ّ

4

2

االنفتاح واالستعداد للمشاركة يف حوا ٍر جا ّد حول
مواضيعمتعلّقةبالقيادة،تحريكالتغ ّيري،املهن ّية
اإلداريّة ،القيموالهويّة.

5

3

االلتزام باستيفاء كافّة مها ّم الربنامج ،برشوط اإلطار
كل
وبقواعد الربنامج طيل َة فرتة التّأهيل ،واملشاركة يف ّ
لقاءات الربنامج التي تشمل مبيت وسفر إىل خارج
األقل.
البالد مل ّدة أسبوعني عىل ّ

6

االستعداد لتخطيط وتنفيذ سريورة تغيري متثل عمال
ها ًما يف الح ِّيز العام ،بالتّعاون مع مشاركني آخرين
وجهاتإضاف ّية.
يُشا ُر إىل أ ّن استيفاء اللقب هو جزء ال يتج ّزأ من
إداري سابق ،ال
الربنامج ،وعليه ،فإ ّن االعرتاف بلقب ّ
مينح إعفا ًء من استيفاء هذا اللقب يف إطار الربنامج.
الحضور واملشاركة الفاعلة ،حتى بعد انتهاء الربنامج،
يف شبكة الخ ّريجني.
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القبولللربنامج
رشوط إلزام ّية:

إداري ،أفضلية ألصحاب الوظائف اإلداريّة يف مرحلة التسجيل.
 .1خالل الربنامج :العمل يف منصب ّ
األقل من بعد انتهاء الربنامج.
الص ّحة العا ّم مل ّدة  5سنوات عىل ّ
 .2االلتزام باالستمرارية بالعمل يف وظائف إداريّة طب ّية يف جهاز ّ
 .3أط ّباء أو مدراء يف جهاز الص ّحة:
العلمي ووزارة الصحة.
تخصصات معرتف بها من قبل املجلس
• أطباء ذوي ّ
ّ
• ذوو مناصب إداريّة يف جهاز الص ّحة حاصلون عىل لقب ثاين مبع ّدل  85فام فوق.
* املرشّ حون الذين ال يستوفون أحد الرشوط الواردة أعاله (مبا يف ذلك الرشوط املتعلقة باملهن الطب ّية) ميكنهم تقديم ترشيحهم مع
إرفاق تفسري موجز يف منوذج التسجيل ،لتعليل أسباب النظر يف طلبهم.

س ُتعطىأفضليةللّذينعندهم:
 .1تجربة إداري ّة.
 .2تجربة بإحداث سريورات تغيري داخل املنظامت.

عملية التصنيف
مرحلة أ  //تعبئة استامرة التسجيل
املوعد األخري لتعبئة االستامرة:

مرحلة ج  //محادثات مع مقدّمي ال ّتوصيات

05.05.19

مرحلة ي  //يوم تقييم
تقييمجامع ًياومقابل ًةشخص ّي ًة.
يشمل ً
ت ُجرى أيّام التقييم يف التواريخ التالية:
•
• 24.6.19
• 25.6.19
13.6.19

مرحلة د  //لجنة القبول
مقابلة مع ممثيل لجنة إدارة الربنامج.
تُجرى لجان املقابالت يف التواريخ التالية:
•
• 22.7.19
18.7.19

* س ُيدعى لكل مرحلة املرشحون ذات الريادة واألنسب من املرحلة السابقة.
امي لالستمرار يف املسار.
* الحضور
ّ
قييمي وللجنة القبول هو رشط إلز ّ
الجسدي لليوم التّ ّ
* يف مرحلة متقّدمة من مسار التّصنيف ،س ُيطلب من املرشحني تقديم موافقة املنظّمة/املسؤول يف العمل.
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هل تريد أن تعرف املزيد؟
• لقاءات تعريف ّية  -تشمل عرض الربنامج ،منظمة معوز ،ومسار التّصنيف إىل جانب إمكانيّة طرح األسئلة .للتسجيل :اضغط هنا
الساعة.*19:00
• لقاء
تعريفي انترنتي (ويبينار)ّ ,19/4/4
ّ
الساعة .*19:00
• لقاء
تعريفي في بيت معوز– ّ ,19/4/16
ّ
* عدد األماكن يف اللّقاءات التعريف ّية محدود ،لذا يتو ّجب التّس ّجيل مسبقًا.
ين  inbar.admissions@maoz-il.org -أو عىل هاتف رقم .054-6397216
• ميكنكم توجيه أسئلتكم عرب الربيد اإللكرتو ّ
• موقع معوزwww.maoz-il.org -

للحصول عىل املزيد من التفاصيل حول الربنامج،
ولالطالع عىل األسئلة واإلجابات الشائعة انقروا

لتعبئة استامرة التسجيل انقروا

للتسجيل للقاءات التعريف ّية انقروا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

ابحث عنا -

מעוז .maoz

