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 1מנהיגות בבריאות בנגבהמגמה ל -קול קורא למחזור ב' 

מנדל למנהיגות חברתית בפקולטה לניהול והרשות לפיתוח המחלקה לניהול מערכות בריאות, בשיתוף עם מכון 

לאור הצורך בקידום מערכת  הנגב יוצאים בקול קורא למחזור השני של המגמה למנהיגות בבריאות בנגב.

הבריאות בנגב, הוחלט לפני שנה על שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בן גוריון ובין הרשות לפיתוח הנגב, 

ד במסלול מנהיגות אשר יפנה לאנשי בריאות המתגוררים ועובדים בנגב, כדי מסלול הכשרה מיוח בפתיחת

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

מועמדות למגמה יש להגיש וקידום הבריאות. בשטח כקטליזטורים לשינוי, תוך חיבור הדוק לעשייה הרפואית 

 . ראו תנאי קבלה ומסמכים נדרשים בסוף המסמך.6.9.2020עות מדור רישום עד יום א', באמצ

בור, המשותף לפקולטה יהתכנית מבוססת על התואר השני בניהול מערכות בריאות בבית הספר לבריאות הצ

אר גלייזר. מעבר לתוכנית הלימודים האקדמית לקראת התו-למדעי הבריאות ולפקולטה לניהול ע"ש גילפורד

השני ייכללו בתוכנית מרכיבים של מנהיגות שילמדו בשיתוף עם מרכז מנדל למנהיגות של הפקולטה לניהול 

 ביצוע פרויקטים בשטח בשיתוף עם גורמים במערכת הבריאות בנגב.סדנאות ייעודיות, סיורים וכמו גם 

 מטרות התוכנית

 חיזוק מערכת הבריאות בנגב  ▪

תוח מסוגלות יכלים בתחום ניהול, מדיניות ומנהיגות בבריאות לצורך פבניית מערך אנושי אשר ירכוש  ▪

 להובלת שינוי במערכת הבריאות בנגב

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

 חיזוק התשתית האנושית בתחום הטיפול הפרא רפואי בנגב. ▪

 קהל יעד

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

מערכת הבריאות בנגב וישמשו כקטליזטורים לשינוי, תוך חיבור הדוק לשטח ולעשייה הרפואית וקידום 

הבריאות. הלימודים יאפשרו בניית רשת של משפיעים מכלל חלקי מערכת הבריאות, אשר יפעלו בשיתוף 

 שינוי אל מול האתגרים הייחודיים של מערכת הבריאות בנגב. להובלת

 תנאי קבלה לתכנית 

בתנאי הקבלה  , שיעמדומתגוררים בנגבעובדים ולתוכנית יתקבלו מועמדים ממקצועות הבריאות השונים אשר 

אי , פרט לרופאים ולרופומעלה 80הינו ממוצע תואר ראשון  רישום )סףהאקדמיים למחלקה כמפורט בידיעון 

 ראיון קבלה.  ויעברו (שיניים שקבלתם למחלקה אוטומטית

 :ברישום שיש להציגטפסים 

 זכאות לתואר + גיליון ציונים .א

 קורות חיים  .ב

 המלצות ממעסיק  .ג

 מכתב מוטיבציה להשתתפות בתוכנית .ד

                                                      
 קבלת מלגה מהרשות לפתוח הנגב למשתתפים אשר יבחרו מותנית בהעברת תקציב מדינה. 1


