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סימוכין64399822:
הודעת משרד הבריאות
משרד הבריאות מצמיח רופאים מנהיגים בפריפריה -תכנית אילנות
משרד הבריאות בשיתוף הפקולטה לרפואה בבן גוריון בנגב והפקולטה לרפואה של אוניברסיטת
בר-אילן בצפת פותחים בימים אלה את ההרשמה למחזור א' של תכנית אילנות -צוערים לרפואה
בנגב ובגליל.
תכנית אילנות תצמיח צעירים בני המקום או בעלי זיקה משמעותית לפריפריה להיות הדור הבא
של הרופאים המובילים בישראל שיצעידו קדימה את הרפואה בנגב ובגליל.
חזון התכנית הינו :הצמחת עתודת מנהיגות רפואית מצטיינת אשר תביא לשיפור ניכר בתחומי
הבריאות עבור תושבי הנגב והגליל דרך פעילותה הרפואית הקהילתית והחברתית.
תכנית זו מצטרפת לרשת תכניות עתודה למנהיגות בקרב משרתי הציבור בישראל ,ביניהם תכנית
"ענבר" עבור מנהלים ומנהלות במערכת בריאות ,במטרה לבנות דור עתיד של מנהיגות רפואית
מובילה בישראל.
במסגרת התכנית ,יתקבלו עד כ 30-משתתפים בכל פקולטה ,אשר ייבחרו בהליך מיון קפדני.
הצוערים יקבלו הכשרה איכותית במנהיגות וניהול אשר במהלכה יזכו לקבל מנטורינג אישי
מקצועי על ידי בכירי מערכת הבריאות בישראל .בנוסף הצוערים יקבלו מימון מלא של שכר
הלימוד ,מלגת קיום חודשית ,מסע לימודי בחו"ל והטבות נוספות .בתקופת ההתמחות ישתלבו
הצוערים במערכת הבריאות בנגב או בגליל אשר במהלכה יקבלו מעטפת רחבה לפיתוח קריירה
רפואית מצליחה.
תכנית אילנות פותחה ומיושמת בשותפות רחבה עם ארגוני הנגב והגליל ,וכן :אגף עתודות לישראל
במשרד ראה"מ ,משרד האוצר ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,בתי החולים וקופות החולים בנגב
והגליל ,רשויות מקומיות ועמותות מקומיות ,וכמובן שתי הפקולטות שאימצו את התכנית.
שר הבריאות ,ח"כ ניצן הורוביץ" :הפערים בבריאות בין הפריפריה למרכז בלתי נסבלים ,אנו
פועלים לצמצום הפערים האלו במטרה שכל אזרחי ישראל יממשו את זכותם המלאה לבריאות
ולטובת זמינות מיטבית של שירותי רפואה איכותיים .כחלק מתכנית אילנות אנחנו נגדיל את
מספר הסטודנטים והסטודנטיות לרפואה שגדלו בפריפריה ,ילמדו בפריפריה ויישארו לעבוד
ולחזק את מערכת הבריאות".
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מנכ"ל המשרד ,פרופ' נחמן אש" :תכנית אילנות מצטרפת לשורה רחבה של תכניות וצעדי
מדיניות שהמשרד מקדם במטרה להגדיל את כוח האדם הרפואי האיכותי במערכת הבריאות
בישראל .בבואנו לשפר את זמינות השירות הרפואי הניתן לאזרח ,אנו שמים דגש משמעותי על
הפריפריה הגיאוגרפית אשר זקוקה יותר מכל למשאבים אלו ,וזאת על מנת להביא לצמצום
הפערים הקיימים בין הפריפריה למרכז".
פרטים נוספים על תכנית אילנות /https://ilanot-program.co.il -
משרד הבריאות מאחל בהצלחה לכל המועמדים!
בברכה,
דוברות משרד הבריאות
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