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 ד' תשרי תשפ"א 

 2020ספטמבר  22

 

 נוהל פעילות  –  תשפ"א תכנית מנהיגות בבריאות בנגבלתוכנית מלגות 

 כללי  .1

הנגב נמצא בעשור האחרון בתנופת פיתוח משמעותית, יחד עם זאת, קיימים עדיין פערים ניכרים בין הנגב לבין מרכז 

ושירותי הבריאות. מדדי בריאות, כגון תמותת  לידי ביטוי בתחומים רבים, כולל בתחום הבריאות  הארץ הבאים 

לנפש, ות כגון שעור רופאים ומקצועות בריאות  תינוקות גבוהה ותוחלת חיים נמוכה, כמו גם תשומות בריאות שונ

 משמעותית מהממוצע הארצי.   שיעור מיטות אשפוז נמוך

תהליך הפיתוח המואץ של הנגב, הכולל שינוי דמוגרפי והשקעה ממשלתית, ישפיע גם על קידום מערכת הבריאות  

 וקידום הבריאות של תושבי הנגב. וקיימות תכניות ממשלתיות, עירוניות וקהילתיות לצמצום פערי הבריאות 

 

רשות לפיתוח על שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בן גוריון  ובין הנגב, הוחלט  בלאור הצורך בקידום מערכת הבריאות  

כדי   בנגב,  ועובדים  המתגוררים  בריאות  לאנשי  יפנה  אשר  מנהיגות  במסלול  מיוחד  הכשרה  מסלול  לפתוח  הנגב, 

מנהי של  העתיד  דור  את  וישמשו להכשיר  בנגב  הבריאות  מערכת  את  קדימה  להצעיד  ימשיכו  אשר  הבריאות  גי 

כקטליזטורים לשינוי, תוך חיבור הדוק לשטח ולעשייה הרפואית וקידום הבריאות. הלימודים יאפשרו בניית רשת 

מול האתגרים   יפעלו בשיתוף להובלת שינוי אל  של   םהייחודיישל משפיעים מכלל חלקי מערכת הבריאות, אשר 

 מערכת הבריאות בנגב. 

פעולה  ישתפו  התוכנית  הבריאות   במסגרת  למדעי  בפקולטה  משולבת  אשר  בריאות,  מערכות  לניהול  המחלקה 

 ובפקולטה לניהול, יחד עם מרכז מנדל למנהיגות בפקולטה לניהול, והרשות לפתוח הנגב.

 

המשתתפים, גיבוש הפעילות אשר תכלול מעבר כל הגורמים הינם שותפים לבניית התוכנית, לגיבוש החזון, בחירת  

 לתוכניות הלימודים האקדמית גם סדנאות ייעודיות, סיורים ופרויקטים לקידום מערכת הבריאות בנגב. 

 

וועדת היגוי ומנדל  במסגרת התכנית תוקם  גוריון  בן  לרשות לפיתוח הנגב, אוניברסיטת  "וועדת   :)להלן  משותפת 

 (ההיגוי"

 

תכנית מנדל בתואר שני  המוכחות של התוכנית לתואר שני בניהול מערכות בריאות ווההצלחות  בהתבסס על הניסיון  

אשר   קורסים בתחום של מנהיגותהתואר השני בניהול מערכות בריאות ישלב  למנהל עסקים במנהיגות חברתית,  

על מנת לתת   ,  ת מנדליתחה תכניקורסים ופעילויות בשטח לפי המתודות שפל  פותחו על ידי תכנית מנדל, זאת בנוסף

הרשות לפתוח הנגב תתמוך במתן מלגות למשתתפים במסגרת זו  לסטודנטים אפשרות ללמוד באופן אינדוקטיבי.  

 אשר יבחרו. 
 

 

 



 

                                                                              

 

  

 

 

 

 
 84895באר שבע  בית הנשיאים, , 22שדרות רגר 

 08-6233176|  פקס:    08-6239905טל': 

www.negev.co.il 

22 Sderot Rager, Beit Hanesiim, Be’er Sheva 

Phone: 08-6239905  |  Fax: 08-6233176  

www.negev.co.il 

 

 כנית ומבנה הת .2

לפקולטה למדעי    בבית הספר לבריאות הצבור, המשותףהתכנית תתבסס על התואר השני בניהול מערכות בריאות,  

 גלייזר.  - הבריאות ולפקולטה לניהול ע"ש גילפורד

 

כנית מרכיבים של מנהיגות שילמדו בשיתוף וכנית הלימודים האקדמית לקראת התואר השני ייכללו בתומעבר לת 

עם מרכז מנדל למנהיגות של הפקולטה לניהול כמו גם בצוע פרויקטים בשטח בשיתוף עם גורמים במערכת הבריאות 

 גב. בנ

גיבוש השותפים בלכל הגורמים  וועדת היגוי משותפת  תוקם   לגיבוש החזון, בחירת המשתתפים,  בניית התוכנית, 

לקידום  ופרויקטים  סיורים  ייעודיות,  סדנאות  גם  האקדמית  הלימודים  לתוכניות  מעבר  תכלול  אשר  הפעילות 

 בנגב.  התכנית 

 
 בשנת הלימודים תש"פ.  החל הלימודים  המחזור הראשון של      

 

 כניתמטרות התו .3

 חיזוק מערכת הבריאות בנגב  •

בתחום ניהול, מדיניות ומנהיגות בבריאות לצורך פתוח מסוגלות להובלת    בניית מערך אנושי אשר ירכוש כלים •
 שינוי במערכת הבריאות בנגב

 והארצית יצירת רשת של אנשי בריאות מעורבים ומשפיעים על מערכת הבריאות ברמה המקומית  •

 בנגב.  "פרא רפואי ה "חיזוק התשתית האנושית בתחום הטיפול  •

 

 קהל יעד  .4

אנשי בריאות המתגוררים ועובדים בנגב אשר יהוו  את דור העתיד של מנהיגי הבריאות ויובילו  קדימה את מערכת 

הב וקידום  הרפואית  ולעשייה  לשטח  הדוק  חיבור  תוך  לשינוי,  כקטליזטורים  וישמשו  בנגב  ריאות. הבריאות 

הלימודים יאפשרו בניית רשת של משפיעים מכלל חלקי מערכת הבריאות, אשר יפעלו בשיתוף להובלת שינוי אל מול  

 של מערכת הבריאות בנגב. םהייחודייהאתגרים  

 

 יעדים .5

 סטודנטים לכל מחזור.   25עד גיוס   •

   .הסטודנטים ימשיכו לעסוק בתחום הבריאות בנגב  •

 . הסטודנטים ינהיגו תהליכים לקידום הבריאות בנגב •

 לתכנית ולמלגה  קבלה תנאי .6
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 הקבלה מותנית בעמידה בתנאי הקבלה האקדמיים למחלקה  כמפורט בידיעון למועמדים ומעבר ראיון קבלה.   •

בישובים הנכללים  בחוק הרשות    השונים אשר מתגוררים בנגבכנית יתקבלו מועמדים ממקצועות הבריאות  ולת •
 .לפיתוח הגב

 הנהלת המוסד לו הם שייכים. יציגו המלצה מ המועמדים  •

 הסבר מדוע הם חושבים שהם מתאימים לתוכנית   –המועמדים יציגו "מכתב מוטיבציה"  •

 ובכפוף לאישורה  ראיון אישי מול ועדת היגוי של התוכנית •

 

 זכאות למלגה  .7

 . מידתו בתנאים המפורטים להלןבכפוף לע לקבלת מלגה זכאי היהילתוכנית    דנט שיתקבלסטו

 

 וההתחייבות הסטודנט  המלגה .8

לכל שנת לימודים והכל בכפוף לקיומו של תקציב   ש"ח  10,000תוענק מלגה בגובה  לכל סטודנט שיתקבל לתכנית  

 מתאים ברשות. 

 

 :לקבלת המלגהמצטברים תנאים  .9

לתוכנית שהם תוספת לתוכנית הלימודים הרגילה של   םייחודייבכל הפעילויות, סדנאות ופרויקטים  השתתפות .9.1
 . בהתאם לנוהל שיקבע ע"י וועדת ההיגוי תואר שני

בנגב  מדיניות בריאות, מנהיגות, קידום בריאות, שוויון בבריאות וכדומה  הגשת עבודת גמר או תזה בתחום   .9.2
 .של התוכנית וועדת ההיגוי בכפוף לאישור צוות ההוראה 

 המלגה תועבר לסטודנט בסיום כל שנת לימודים ובכפוף לתנאים דלהלן:

 . : בכפוף לעמידה בהוראות התכנית לשנה הראשונה והמצאת אישור לימודיםמלגה שנה ראשונה

    הצעת מחקר מאושרת ובצירוף הגשת עבודת גמר/  )במלגה לשנה ראשונה(   אמור לעילכ: מלגה שנה שנייה

 . תזהל

 

 סטודנט המתקבל לתוכנית מתחייב  .10

   ., קרי במהלך שנתיים של לימודי התוארהתגורר בנגב למשך כל תקופת התכניתלהמשיך ל  .א

,  בישובים הנכללים  בחוק הרשות לפיתוח הגב  בנגבלהמשיך להיות מועסק ע"י ארגון/מוסד אשר ממוקם   .ב

 למשך כל תקופת התכנית, קרי במהלך שנתיים של לימודי התואר.

והפרויקטים   .ג הסדנאות   , הפעילויות  בכל  וועדת    לתוכנית  םהייחודיילהשתתף  שתקבע  לנהלים  בהתאם 

 ההיגוי. 
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יכול להיות מתוך רשימת נושאים    נושא העבודה  .9.2המפורטים בסעיף    מים להגיש עבודת גמר או תזה בתחו .ד

ע"י צוות    ויאושרו   שתוכן ע"י וועדת ההיגוי המשותפת לתכנית או נושאים שיועלו ע"י הסטודנטים עצמם

 .וועדת ההיגוי

 

 לתוכנית שותפים  .11

הבריאות   למדעי  הפקולטה  הציבור  לבריאות  בי"ס  בריאות  מערכות  לניהול  לניהולהמחלקה   , והפקולטה 

 מרכז מנדל למנהיגות הפקולטה לניהול אוניברסיטת ב"ג ן גוריון, אוניברסיטת ב 

ייחודי המאפשר תפיסה רב תחומית ואינטגרטיבית.  הפקולטה למדעי הבריאות והפקולטה לניהול, שיתוף פעולה 

ואר השני בניהול מערכות בריאות הניתן במחלקה הינו ייחודי מסוגו והיחידי אשר ניתן בנגב. לאחרונה החלה  הת

בבריאות.  מנהיגות  תחום  בפיתוח  לניהול,  בפקולטה  למנהיגות  מנדל  מרכז  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  המחלקה 

ובתי החולים במרחב הנגב, כמו גם המחלקה לניהול מערכות בריאות פועלת בשיתוף פעולה עם כלל קופות החולים  

בריאות  מדיניות  וגופי  ובעולם  בישראל  שונים  מחקר  מכוני  עם  והארצית,  המקומית  ברמה  הבריאות  משרד  עם 

בינלאומיים. העשייה המחקרית של המחלקה מגוונת ומקיפה את תחומי הידע הרלבנטיים השונים: כלכלת בריאות, 

 , מדיניות בריאות, התנהגות ארגונית, בריאות גלובלית ועוד. סוציולוגיה של הבריאות, אפידמיולוגיה
 

 עבודה תהליך  .12

 . להשתתפות בתכניתלמועמדים פרסום קול קורא  .1

 בנוסח שיאושר ע"י וועדת ההיגוי.  שיווק ופרסום התוכנית יעשה על ידי כל השותפים .2

 .  לתואר שני לניהול מערכות בריאות ועמידה בתנאי הקבלה לתוכנית  -הרשמה .3

 ועדת ההיגוי ובכפוף לאישור מול   -ראיון אישי וקבלה לתוכנית מנהיגות .4

 טפסים נוספים: .5

 קורות חיים   .א

 המלצות ממעסיק   .ב

 מכתב מוטיבציה להשתתפות בתוכנית  .ג

יש לחדש בשנה    -( אישור תשלום ארנונה+ אישור תושבות או  אסמכתא על מגורים בנגב )חוזה שכירות .ד

 השנייה. 

 קבלה לתוכנית אישור  .ה

 פרטי חשבון בנק  .ו

 צילום ת.ז  .ז

 יישום:  .13

 . הצגת אישור קבלה של האוניברסיטה ללימודי התואר .א

 לרבות חתימה על הנוהל המלא.  לעיל 10התחייבות כמפורט בסעיף החתמת הסטודנטים על  .ב
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ע"י כלל הגורמים בהתאם לחלוקה שתקבע וועדת ההיגוי והגשת דוח    שנות התוכנית  2מעקב ובקרה לאורך   .ג

 . מאוחד מדי סוף שנת לימודים


