
קול קורא 
להגשת מועמדות לתכנית ענבר 
 עתודה ניהולית במערכת הבריאות

מחזור ה'

חזון

מערכת בריאות ציבורית חזקה ומתפקדת היא אבן יסוד מרכזית בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. מערכת 

הבריאות הציבורית בישראל מתמודדת עם אתגרים אסטרטגיים מורכבים, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת 

שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. בין אתגרים אלו ניתן למנות את הזדקנות האוכלוסייה, אי שוויון 

בקבלת שירותי בריאות בין הפריפריה למרכז, התמודדות עם מחסור בכח אדם רפואי ושחיקת הצוות המטפל הקיים, 

אתגרים ביצירת רצף טיפולי ובשמירת 'המטופל במרכז' ועוד.

יש צורך בפיתוח קבוצת מנהיגות מקצועית,  ולהוביל מערכת בריאות פורצת דרך,  בכדי להתמודד עם אתגרים אלו, 

ערכית, מחוללת שינוי, הפועלת במשותף אל מול אתגרי מערכת הבריאות ומבוססת על חלקיה השונים: קופות החולים, 

בתי החולים, מטה ויחידות משרד הבריאות, צה"ל ועוד.

"ענבר- עתודה ניהולית במערכת הבריאות" הינה מיזם משותף של משרד הבריאות וארגון מעוז, אשר נועד לגבש את 

העתודה הניהולית הבכירה והמובילה במערכת הבריאות. התכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה 

של מערכת הבריאות, להגדיל את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים של המערכת, לפתח יכולות 

ניהוליות ומנהיגותיות, וליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במערכת הבריאות. התכנית מהווה חלק 

ממהלך אסטרטגי לאומי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל – "עתודות לישראל".

בסיום התכנית יצטרפו העמיתים לרשת מעוז ולרשת "עתודות לישראל",  רשתות רב מגזריות רב תחומיות ומגוונות, 

המהוות מרחב להובלה והאצה של יוזמות ושינויים חברתיים-כלכליים. חברי הרשת יפעלו יחד להגשמת המטרות והחזון 

של התכנית תוך יצירת פלטפורמות לאתגרים המקצועיים, להתפתחות האישית, ליוזמות ולשיתופי פעולה.

רקע

בניית רשת מנהיגות ומנהיגים מכלל חלקי מערכת הבריאות, הפועלים במשותף להובלת שינוי אל מול 

אתגרי מערכת הבריאות הציבורית בישראל.

חזון התכנית
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מבנה התכנית
התכנית, שתחל בספטמבר 2019, אלול תשע"ט, ותמשך 18 חודשים, מורכבת משלושה נדבכים:

1. נדבך ערכי-מנהיגותי - נדבך זה עוסק באתגרים החברתיים-כלכליים של מדינת ישראל והשפעתם על 

מערכת הבריאות, לצד פיתוח המנהיגות האישית, וכן בניית הקבוצה והרשת. בחלק זה אשר כולל כ-50 ימים 

הפרוסים לאורך התקופה, נעסוק בהכרת מערכת הבריאות מזוויות שונות, מתוכם חלק בינלאומי של כשבועיים 

המורכב משבוע של הכשרות ולמידה ממערכת הבריאות בארה"ב, ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של 

.)HBS( אוניברסיטת הרווארד

 2. נדבך אקדמי - תואר MBA עם התמחות במנהל מערכות בריאות בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת

תל אביב, שנבנה במיוחד בעבור עמיתי התכנית. את התואר מובילים פרופ' קובי גלזר ופרופ' רוני גמזו.**

3. נדבך מקצועי-רפואי - התמחות בתפקיד ניהולי באחד מהגופים במערכת הבריאות. נדבך זה יכלול הכשרה 

ניהולית וכן ליווי אישי התפור למידותיו של העמית.*** 

דרישות התכנית

מוטיבציה להשתלבות בתפקידי מנהיגות 
והובלה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 1

2
 פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים

של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, 
ערכים וזהות.

שחלקם 4 התכנית  מפגשי  בכל  השתתפות 
כוללים לינה, ונסיעה של שבועיים לחו"ל.

5
מוכנות לתכנון וביצוע תהליך שינוי המייצג 
עשייה משמעותית במרחב הציבורי בשיתוף 

עם עמיתים וגורמים נוספים.

לאחר 6 רשת  כחבר/ת  פעילה  השתתפות 
סיום התכנית. בתנאי 3 התכנית,  מטלות  בכל  לעמוד  התחייבות 

המסגרת ובכללי התכנית לאורך תקופת ההכשרה.

* התכנית במימון מלא - המשתתפים לא ידרשו להשתתפות עצמית.

** לבעלי תואר שני ניהולי )MBA, MHA, MPH( יבוצעו התאמות נדרשות. 

*** לרופאים מומחים במנהל רפואי, לרופאים שבארגונם לא ניתן לבצע את ההתמחות, ולמנהלים שאינם רופאים 

יבוצעו התאמות נדרשות. 
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תנאים הכרחיים:

1. במהלך התכנית: עבודה בתפקיד ניהולי, עדיפות תינתן לבעלי תפקיד ניהולי בשלב הרישום.
2. התחייבות להמשיך לעסוק בתפקידי ניהול במערכת הבריאות הציבורית לפחות 5 שנים מתום התכנית.

3. רופאים או מנהלים ממערכת הבריאות:

• רופאים בעלי מומחיות מוכרת ע"י המועצה המדעית ומשרד הבריאות.

• מנהלים ממערכת הבריאות בעלי תואר שני עם ציון 85 ומעלה.

4. אופק ניהולי משמעותי. 

5. זמינות מלאה להשתתפות בתכנית ומוכנות להתחייב למסגרת הכשרה מוקפדת.

*מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים המופיעים לעיל רשאים להגיש מועמדות

עם הסבר קצר בשאלון ההרשמה, מדוע יש לשקול את מועמדותם.  

יתרון ינתן לבעלי/ות:
ניסיון ניהולי.  .1

2. ניסיון בהובלת תהליכי שינוי משמעותיים בארגונים.

תנאים להגשת מועמדות

שלב א' //  שאלון הרשמה

תאריך אחרון למילוי והגשת השאלון

5.5.19, ל׳ ניסן התשע"ט.

תהליך המיון

* לכל שלב יוזמנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם.
* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך.

* בשלבים המתקדמים של תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ארגון/ממונה.

//   שיחות עם ממליצים  שלב ג' 

//  ועדת קבלה - ראיון עם נציגי הועד שלב ד' 
המנהל וצוות התכנית.

ימי ועדות הקבלה יתקיימו בתאריכים:

• 18.7.19, ט"ו תמוז התשע"ט
• 22.7.19, י״ט תמוז התשע"ט

שלב ב' //   יום הערכה כולל חלק קבוצתי וראיון אישי. 
ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים

• 13.6.19, י' סיוון התשע"ט
• 24.6.19, כ"א סיוון התשע"ט
• 25.6.19, כ"ב סיוון התשע"ט
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מפגשי חשיפה – הכוללים הצגה של התכנית, ארגון מעוז ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות. 

להרשמה לחצו כאן.

• מפגש חשיפה אינטרנטי )וובינר( – 4/4/19, כ"ח אדר ב' התשע"ט בשעה 19:00*.

• מפגש חשיפה בבית מעוז – 16/4/19, י"א ניסן התשע"ט בשעה 19:00*.

* מאחר שמספר המקומות למפגשי החשיפה מוגבל, יש להירשם מראש.

• שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני inbar.admissions@maoz-il.org או בטלפון - 054-6397216.

www.maoz-il.org - אתר מעוז •

רוצה לדעת עוד?

לחצו כאן

למילוי שאלון ההרשמה 

לחצו כאן

לפרטים נוספים על התכנית 

ושאלות ותשובות נפוצות

לחצו כאן

 להרשמה למפגש החשיפה

.maoz חפשו אותנו ב-          מעוז
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