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תכנית הלימודים בחממה למנהיגות במקצועות הבריאות תתקיים במתכונת מקוונת או במפגשים פרונטליים במרכז הארץ בהתאם

להנחיות משרד הבריאות

 

שלב המאיץ*

ימי ג'/ ד'  בתאריכים: 6.4, 21.4, 28.4, 5.5, 12.5, 19.5, 26.5, 2.6, 9.6  שעות 14:00-19:00

ימי ו' בתאריכים: 16.4, 30.4, 14.5, 28.5 שעות 9:00-13:00

יום למידה מסכם שלב המאיץ - המועד יפורסם בהמשך

שלב החממה*

ימי ו' בין השעות 10:00-13:00, תאריכים יפורסמו בהמשך

מפגש שבועי אישי עם מנחה- יקבע פרטנית עם כל משתתפת

 
תכנית הלימודים

 
החממה למנהיגות במקצועות הבריאות משלבת לימודי תוכן בשילוב סדנאות מיומנויות. הלימודים בחממה

למנהיגות במקצועות הבריאות יקנו למנהיגות ידע וכלים שיאפשרו להן לעצב את חזונן וזהותן האישית והמקצועית
ויעניקו להן ידע תיאורטי במטרה להכיר את הזירות והכוחות הפועלים במציאות המקצועית. כמו כן החממה

למנהיגות במקצועות הבריאות תייצר רשת ליצירת קשרים מקצועיים לצורך שיתופי פעולה עתידיים בהובלת
תהליכים לקידום מקצועות הריפוי בעיסוק וקלינאות התקשורת.

 
 



ם
די

מו
לי

ת 
כני

ת
שלב המאיץ יארך כ10 שבועות, סה"כ 13 ימי למידה ובו ישתתפו כ50 משתתפות שיעברו את שלב המיונים

לתכנית. הוא יסתיים ביום סדנאות סימולציה חגיגי ובו יקחו חלק, בנוסף למשתתפי התוכנית, גם חברי המועצה
המייעצת, וצוות היגוי התוכנית. ביום זה ייושמו הכלים והידע שנרכשו בתיאורי מקרה של תרחישים מתוך עולמות

הריפוי בעיסוק וקלינאות התקשורת. בתום יום הסדנאות יערך סינון של המשתתפות לקראת שלב החממה.

בשלב החממה ישתתפו כעשרים משתתפות והוא יכלול סדנאות בקבוצה קטנה בימי ו' ופרויקט אישי. לכל
משתתפת יוצמד מנחה/ מנטור מבין חברי המועצה המייעצת וועדת ההיגוי של התוכנית, שילווה את המשתתפת

בפרויקט בהנחיה חד שבועית למשך שלושה-שישה חודשים. את שלב החממה יסכם יום פרזנטציה חגיגי
בהשתתפות כלל המשתתפות, המנחים והמרצים בתוכנית.

 

 

 

 
 

לימודי תוכן
בלימודי החממה למנהיגות במקצועות הבריאות, נחזק את הידע המקצועי הדרוש למנהיגות להבנת המטריקס

בעולם המקצועי ולפעולה לשם עיצובו.
לימודי התוכן בחממה למנהיגות במקצועות הבריאות יתמקדו בשלוש חטיבות: חטיבת משפט חוקתי וקיבוצי, חטיבת

מנהל ציבורי וחטיבת לימודי מנהיגות.
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בחטיבת המשפט החוקתי והקיבוצי נלמד אבני דרך בחקיקה, ארגוני עובדים, הכרות עם עולם העבודה,
מאבקים, לובי וכנסת. נעשה זאת תוך לימוד היסודות המאתגרים את הדעה הרווחת ואת הנחות היסוד

המקובלות. נתנסה בניתוח מצבים, בחירת שותפים ותכנון פעילות אסטרטגית ארגונית.
 

חטיבת המנהל הציבורי תכלול הרצאות בנושאי מבנה ארגוני של מערכת החינוך, הרווחה והבריאות,
אסטרטגיית כוח אדם, מקורות מימון ציבורי, עבודה מול הממשלה, אוריינות פיננסית, עיתונות, יחצנות

ודוברות ועוד. נעשה זאת תוך ניתוח סוגיות עקרוניות בשלל ההיבטים וקריאת המפה, וחשיבה על ערוצי
השפעה שונים כולל במסדרונות הארגונים.

 
בחטיבת המנהיגות וההשראה נרחיב את הדעת באמצעות הרצאות הנותנות השראה ממנהיגים ויזמים

שהצליחו לייצר שינוי. נלמד מסיפורם האישי על המרכיבים להצלחה בהובלת שינוי. נעסוק במגדר, אי ודאות,
כישלונות, יזמות ומנהיגות והטלת ספק.

 
סדנאות עמיתים

בסדנאות העמיתים, נפתח מרחב למידה משותף ומפרה שבו נלמד מתוך ניסיונן האישי של המשתתפות,
מתוך התמודדות עם אתגרים דומים או משותפים, ונבצע רפלקציה על הלמידה. הסדנאות יערכו בקבוצות

קטנות. בין נושאי הסדנאות : מפאסיביות לאקטיביות, קבלת החלטות, ניהול קהילות, משא ומתן, דיבור בפני
קהל, נאום מעלית, ניהול פרויקט, הרצאת טד ועוד.

 

 
 
 



צוות ההיגוי/ חלי אורון ויהל בן נר, יו"ריות משותפות של
המועצה המייעצת לחממה

תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ
מפגש 1:  יום ג' 6.4

צוות ההיגוי/ חלי אורון ויהל בן נר, יו"ריות משותפות  של
המועצה המייעצת לחממה

14:00-15:00
הכרות בין המשתפים, עם וועדת

ההיגוי, תכנית הלימודים, המטלות,
תיאום ציפיות

הפסקה15:00-15:15

המשמעות של המנהיגות- למה15:15-16:45
אנחנו פה? מה יוצא לכן מזה?

הפסקה16:45-17:00

17:45-19:00

תרגיל

17:00-17:45

תקציב המדינה

חלי אורון, יועצת ארגונית ויועצת פיתוח הדרכה. עוסקת
בפעילות התנדבותית קהילתית ויוזמות חברתיות, יו"רית

משותפת לחממה למנהיגות במקצועות הבריאות

יעל אנדורן, מנכ"לית משרד האוצר לשעבר ומנכ"לית
"עמיתים"



תמר אברמוביץ', מנכל"ית משותפת חברת השדולנות
(לובינג) פוליסי

תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 2: 16/4 יום ו'

ענבר יסעור, מנהלת בשיתוף את הפורום הישראלי למידענים
בתעשייה, המנהלת האקדמית של הקורס ללימודי מידענות

במסגרת לימודי החוץ של  הטכניון, מרצה בבר אילן
ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

9:00-10:15
קשרי ממשל- חקיקה ולובינג

הפסקה10:15-10:30

10:30-11:45
מידענות

הפסקה11:45-12:00

עו"ד גליה שמילוביץ' גרינגרד, עורכת דין ויועצת אסטרטגית,
,SGF מומחית בניהול משברים, שותפה במשרד עורכות הדין

חברה במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין

12:45-13:30

הידע נמצא בחדר: נטוורקינג
אסטרטגי

12:00-12:45

סדנה- נטוורקינג אסטרטגי
חלי אורון, יועצת ארגונית ויועצת פיתוח הדרכה. עוסקת
בפעילות התנדבותית קהילתית ויוזמות חברתיות,יו"רית

משותפת לחממה למנהיגות במקצועות הבריאות



אפרת לקסר, שופטת בדימוס, נשיאת בית הדין האיזורי
לעבודה תל אביב-יפו לשעבר

תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 3: יום ד' 21/4

14:00-15:15

משפט העבודה הפרטי בעידן
הדיגיטלי: השינוי הגדול בעולם

העבודה הנוכחי העכשוי. "כלכלת
החלטורות". ההבדל בין חוזה עבודה
לכל חוזה מסחרי אחר. עבודה "אינה

מצרך" פירמידת הנורמות לפיה
נבדקות הדרישות בעולם העבודה

הפסקה15:15-15:30

15:30-16:45
איך משנים את רמות התגמול
במקצוע- שאלת מיליון הדולר

הפסקה16:45-17:00

המסגרת המוסדית והשירותית של
שירותי הרווחה

17:00-17:45

17:45-19:00
אסור להרים ידיים- כוח מניע ליזמות

חברתית
רונית לב ארי, קרימינולוגית וויקטימולוגית, מצוות ההקמה של

בית רות, כפר לנערות בסיכון

 עדנה גרוס, לשעבר מנהלת מחוז ת"א והמרכז, משרד הרווחה

אילן לוין, לשעבר הממונה על השכר במשרד האוצר

תרגיל חוק מקצועות הבריאות19:00-19:15



ורד שפר, שופטת בדימוס, נשיאת בית הדין האיזורי לעבודה
בנצרת לשעבר

תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 4: יום ד' 28/4

14:00-15:15
משפט העבודה הקיבוצי: ארגוני

עובדים

הפסקה15:15-15:30

15:30-16:45

התארגנות עובדים- היבטים
פרקטיים

הפסקה16:45-17:00

עו"ד יעל דולב, מומחית בדיני עבודה, פעילה במיזמים
חברתיים, בין השאר במיזמים הדוגלים בקירוב לבבות בין

דתיים לחילונים מתוך העצמה נשית

קריאת המפה
17:00-18:00

18:00-19:00
עו"ד גליה שמילוביץ' גרינגרד, חלי אורון,  יו"ריות ו/אולחבר את הנקודות

מנכ"ליות האיגודים

עדית זכאי אור, מורה ומחנכת לנוער בסיכון, בכירה לשעבר
במערכת הביטחון



תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 5: יום ו' 30/4

09:00-10:15

הפסקה10:15-10:30

10:30-11:45
הכרות עם עולם התקשורת

הפסקה11:45-12:00

שיווק עצמי 12:00-12:45

סדנת יהירות12:45-13:15
עו"ד גליה שמילוביץ' גרינגרד, עורכת דין ויועצת אסטרטגית,
,SGF מומחית בניהול משברים, שותפה במשרד עורכות הדין

חברה במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין

חנה בית הלחמי, יועצת שיווק ואסטרטגיה, מרצה ומנחת
קבוצות, מאמנת מנהלות, כותבת טורים

דנה הרמן, בעלת משרד המתמחה בדוברות, יחסי ציבור
וניהול. בעבר סמנכ"ל ניהול משברים בחברת "רן רהב

תקשורת יחסי ציבור"

פרופ' שירה יילון חיימוביץ', הקריה האקדמית אונובשקט ובנחישות גם קירות זזים



גלית מדמוני לנדאו, עו"ד וכלכלנית, לשעבר כלכלנית
במשרד האוצר, מנהלת מחלקה בכללית ראש אגף

במאוחדת.

תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 6: יום ד' 5/5

14:00-15:15
כוח אדם במערכת הבריאות

הפסקה15:15-15:30

15:30-16:45

חוזה עבודה: מגבלות, פרשנות ושינוי
חוזה עבודה

הפסקה16:45-17:00

אפרת לקסר, שופטת בדימוס, נשיאת בית הדין האיזורי
לעבודה תל אביב-יפו לשעבר

17:00-18:00

18:00-19:15
שולחן עגול- חוק מקצועות הבריאות

חוק מקצועות הבריאות: כוונת
המחוקק

יוזם החוק- ח"כ ד"ר אחמד טיבי

מנחות: צוות היגוי ומועצה מייעצת



יענקל'ה הרן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, יזם טכנולוגי
וחברתי

תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש7: יום ד' 12/5

14:00-15:15
פיתוח אישי והתמודדות עם אתגרים

- ללא מגבלות

הפסקה15:15-15:30

15:30-16:45

ניהול משברים באורינטציה
תקשורתית

הפסקה16:45-17:00

דנה הרמן, בעלת משרד המתמחה בדוברות, יחסי ציבור
וניהול. בעבר סמנכ"ל ניהול משברים בחברת "רן רהב

תקשורת ויחסי ציבור"

מה הסיפור שלך?
17:00-18:00

18:00-19:00
עו"ד גליה שמילוביץ' גרינגרד, חלי אורון,  יו"ריות ו/אולחבר את הנקודות

מנכ"ליות האיגודים

ד"ר גולן פלג פדידה, מרצה באקדמיה, מנחה קבוצות יועץ
בארגוני חינוך בריאות ורווחה



עו"ד לאה מילר פורשטט, מגשרת מוסמכת, שותפה במשרד
עו"ד SGF, פעילה פמיניסטית אקטיביסטית, יוזמת ומנהלת

פרויקט come true, חברת ועד מנהל של ארגון סיוע לפליטים
א.ס.ף, ושל 360 החממה ליזמות עסקית חברתית

תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 8: יום ו' 14/5

09:00-11:00

סדנת ניהול משא ומתן

הפסקה11:00-11:15

המשך סדנה11:15-13:00



תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 9: יום ד' 19/5

14:00-15:15

הפסקה15:15-15:30

15:30-16:45

ארגונים ללא מטרת רווח

הפסקה16:45-17:00

עו"ד קארן שוורץ, רשמת ההקדשות, רשמת העמותות
והאגודות העות'מאניות, מנהלת זרוע מלכ"רים ברשות

התאגידים

מקצועות הבריאות-עלות מול תועלת

17:00-18:15

שלמה מעוז, כלכלן ודירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות,
יועץ פיננסי וכלכלי לגופים ציבוריים ופרטיים. בעל אג'נדה

חברתית לשוויון הזדמנויות לכל שכבות האוכלוסייה
 

ד"ר ענבל אבו, מרצה ומנחה אקסלרטורים ביזמות חינוכיתכמה זה עולה לי? אוריינות פיננסית
ועסקית, אונ' תל אביב



תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 10: יום ד' 26/5

14:00-15:15
מגדר וטיפול: קואליציות עיסוקי

טיפול במאבק להכרה ותקצוב

הפסקה15:15-15:30

15:30-17:15

עמידה מול קהל

16:45-17:00

הפסקה

חלי אורון, יועצת ארגונית ויועצת פיתוח הדרכה. עוסקת
בפעילות התנדבותית קהילתית ויוזמות חברתיות, יו"רית

משותפת של החממה למנהיגות במקצועות הבריאות

17:30-19:00

פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה בר אילן, עוסקת
בנושאי עבודה, זוגיות, משפחה, מדיניות רווחה ועוני ואופייה

המגדרי של העסקה פוגענית, מובילה יחידה לחקר העוני

15:30-17:15

עמידה מול קהל

פיצ'
 

ד"ר שרית טרסר מרפאה בעיסוק ויזמית בתחום טכנולוגיות
מתקדמות בשיקום מייסדת חברת ההזנק טימוקו, מובילת

 מיזם חדשנות פוגשת שיקום
 

פיצ'
 

17:30-19:00

חלי אורון, יועצת ארגונית ויועצת פיתוח הדרכה. עוסקת
בפעילות התנדבותית קהילתית ויוזמות חברתיות, יו"רית

משותפת של החממה למנהיגות במקצועות הבריאות

אביגיל טננבאום' מומחית לתקשורת, נבחרה על ידי ארגון טד
העולמי להכין את הדוברים להרצאות, הכינה מעל 100 דוברי

. טד ועובדת עם מנכ״לים ויזמים בכל העולם



עו"ד לאה מילר פורשטט, מגשרת מוסמכת, שותפה
במשרד עו"ד SGF, פעילה פמיניסטית אקטיביסטית,

יוזמת ומנהלת פרויקט come true, חברת ועד מנהל של
ארגון סיוע לפליטים א.ס.ף, ושל 360 החממה ליזמות עסקית

חברתית

תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 11: יום ו' 28/5

09:00-11:00

סדנת ניהול משא ומתן

הפסקה11:00-11:15

המשך סדנה11:15-13:00



תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 12: יום ד' 2/6

14:00-15:15
איך לעבוד עם הממשלה ולהישאר

בחיים

הפסקה15:15-15:30

15:30-16:45
חשיבה ביקורתית

הפסקה16:45-17:00

 שלמה קשי, אל"מ במילואים, 48 שנים ברצף במערכת
 הביטחון, אב לבחור בעל צרכים מיוחדים

מערכת החינוך
17:00-18:00

נמרוד דגני,  מנהל תחום בכיר ארגון ומינהל, אגף בכיר
ארגון מינהל ופיתוח ברשויות המקומיות, משרד הרווחה,

 לשעבר מנהל תחום ממשל ומדיניות חינוך אגף בכיר
  אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך

אמיר חייק, רו"ח וכלכלן, נשיא התאחדות המלונות בישראל
ויו"ר תאגיד המיחזור אל"ה. כיהן כמנכ"ל משרד התעשייה,

המסחר והתעסוקה וכמנכ"ל התאחדות התעשיינים

עו"ד גליה שמילוביץ' גרינגרד, חלי אורון,  יו"ריות ו/אולחבר את הנקודות
מנכ"ליות האיגודים

18:00-19:00



תכנית קורס החממה למנהיגות במקצועות הבריאות
שלב המאיץ

מפגש 13: יום ד'9/6

14:00-15:15
יזמות

הפסקה15:15-15:30

15:30-16:45

שבעה כלים לצמיחה ומנהיגות 

הפסקה16:45-17:00

חנה רדו, פעילה חברתית, פמיניסטית, מפתחת עסקים
חברתיים בפריפרייה וקהילה של נשים חזקות ומשפיעות

התארגנות פורצת דרך 17:30-18:30
עו"ד שרית טוביס, לשעבר יו"ר העוזרים המשפטיים ומובילת

מאבק העוזרות המשפטיות, חברה במזכירות איגוד
המשפטנים בהסתדרות החדשה

עו"ד גליה שמילוביץ' גרינגרד, חלי אורון,  יו"ריות ו/אולחבר את הנקודות
מנכ"ליות האיגודים

18:30-19:15

תמר איש כסית, מייסדת ומנכ"ל חברת כסית, מומחית
בינלאומית לפיתוח וייצור סדים ואבזרי עזר, מרצה לעיצוב

טכנולוגיה מסייעת, מעצבת תעשייתית.

*התכנית עשויה להשתנות בהתאם לאילוצים

נופל וקם נופל וקם ניתוח מקרה-17:00-17:30
תחום שיקום השמיעה

 

טלי בר משה, קלינאית תקשורת, ס"יור האגודה הישראלית
של קלינאי התקשורת


