
מורה נבוכים
לתכניות עתודה

לדרג הבכיר



תכנית ווקסנר 
למנהיגות בשירות 

הציבורי

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

רואים רחו"ק

מובילים דיגיטליים 
בשלטון המרכזי

מובילים דיגיטליים 
בשלטון המקומי תכנית העמיתים 

לסגל הבכיר המוביל 
בשירות המדינה

אדוות
ענבר

מועד הרשמה לתכניות 
העתודה לדרג הבכיר

מקום
תכנית העמיתים 

של מעוז
תכנית ווקסנר 

למנהיגות בכירה

עתודה לסגל הבכיר 
בשירות המדינה



למי זה 
מתאים?

נציבות שירות 
המדינה )מינהל 

הסגל הבכיר 
בשיתוף המדרשה 

הלאומית למנהיגות, 
ממשל וניהול(

כ-30 ימי למידה: 
10 מפגשים תלת-

יומיים אחת לחודש
כולל סיור לימודי 

לחו"ל )5 ימים(

לבסס ולפתח את יכולות המנהיגות והניהול של 
המנהלים הבכירים בשירות המדינה נוכח אתגרי 
התפקיד המשתנים ורמת המורכבות העולה של 

המשימות הלאומיות ולחזק את יכולתם להשפיע 
ולחולל שינויים מערכתיים

מטרה

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/LeadershipAcademy.aspx

מבנה 
התכנית

atudot@pmo.gov.il   

תכנית העמיתים לסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה

30

01-02.18
מתי 

נרשמים?

כשנה
כמה 
זמן?

03-04.18
מתי 

המיונים?

מי מוביל?

כמה 
מתקבלים 
לכל מחזור?
2 מחזורים בשנה

מנהלות ומנהלים בסגל 
הבכיר )רמת סמנכ"לים/

ראשי אגפים בכירים ומעלה( 
בשירות המדינה



למי זה 
מתאים?

נציבות שירות 
המדינה )מינהל 

הסגל הבכיר 
בשיתוף המדרשה 

הלאומית למנהיגות, 
ממשל וניהול(

עתודה לסגל הבכיר בשירות המדינה

כ-30 ימי למידה: 
10 מפגשים תלת-

יומיים אחת לחודש

מי מוביל?

איתור ופיתוח עובדים/ות בדרג הביניים של שירות 
המדינה, בעלי/ות מסוגלות ופוטנציאל גבוה לתפקידי 

ניהול, כמקור פוטנציאלי לאיוש משרות ניהול בסגל 
הבכיר המוביל בשירות המדינה

מטרה

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/LeadershipAcademy.aspx

מבנה 
התכנית

atudot@pmo.gov.il   

25
כמה 

מתקבלים 
לכל מחזור?
3 מחזורים בשנה

05.18
מתי 

נרשמים?

כ-10 
חודשים

כמה 
זמן?

07-11.18
מתי 

המיונים?

מנהלות ומנהלים מדרג הביניים 
בשירות המדינה )סגל תיכון וסגל 
בכיר(, המהווים פוטנציאל לכהן 
בעתיד בתפקידים בסגל הבכיר 

המוביל. יצויין כי התהליך מנוהל 
על ידי נציבות שירות המדינה 

ובשיתוף עם המשרדים.



מנהלות ומנהלים
עם מיקוד במערכת הרווחה 

והשירותים החברתיים
מהשלטון המרכזי והמקומי, 

והמגזר השלישי

משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים 
החברתיים, המוסד 

לביטוח לאומי, המכון 
למנהיגות וממשל 

בג'וינט ישראל

רווחה, חברה וקהילה: רואים רחו"ק
עתודה לדרג הבכיר 

במערכת הרווחה 
והשירותים החברתיים

כ-30 ימי למידה:
15 מפגשים דו-

יומיים, כולל 
סמינר לימודי 
באוניברסיטה 
מובילה בעולם

01-02.18
מתי 

נרשמים?

05.18
מתי 

מתחילים?

כמה 
מתקבלים 
30לכל מחזור?

כמה 
כשנהזמן?

מבנה 
התכנית

מתי 
02-03.18המיונים?

פיתוח ורישות מנהלים מנהיגים המובילים את שדה 
הרווחה והשירותים החברתיים ופועלים יחד לעצבו

מטרה

 לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.theinstitute.org.il/files/documents/kol_kore_rohim_hebrew.pdf

atudot@pmo.gov.il   

למי זה 
מתאים?

מי מוביל?



מנהלות ומנהלים בדרג ראשי 
אגפים ומקביליהם עם מיקוד 

באתגרי מערכת החינוך 
בישראל מהשלטון המרכזי 

והמקומי, המגזר העסקי, 
והמגזר השלישי

עתודהאדוות
לדרג הבכיר

במערכת החינוך

לאתר, להכשיר ולרשת את העתודה הניהולית הבכירה 
והמובילה במערכת החינוך וכן לייצר שפה משותפת 
סביב אתגרי הליבה של מערכת החינוך, להגדיל את 

האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה 
השונים של המערכת, לפתח את המנהיגים הקיימים 

במערכת החינוך וליצור רשת של מנהיגים המחוללים 
שינויים משמעותיים במשותף

מטרה

03-04.18
מתי 

נרשמים?

01.19

כמה 
מתקבלים 
30לכל מחזור?

כמה 
כשנהזמן?

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
 www.maoz-il.org / אדוות |    atudot@pmo.gov.il

מבנה 
התכנית

מתי 
05-06.18המיונים?

משרד החינוך 
וארגון מעוז למי זה 

מתאים?
מי מוביל?

מתי 
מתחילים?

כ-6 שבועות למידה
לרבות שבועיים בחו"ל 

הכוללים לימודים 
באוניברסיטה מובילה



מנהלות ומנהלים בדרגי 
ביניים עם מיקוד באתגרי 

מערכת הבריאות בישראל 
מכל מערכת הבריאות: 

משרד הבריאות, בתי חולים, 
קופות חולים וצה"ל

עתודהענבר
לדרג הבכיר

במערכת הבריאות

לתכנית 3 נדבכים: 

 )MBA( תואר שני
עם התמחות במנהל 

מערכות בריאות

התמחות במנהל רפואי

תכנית מנהיגות לרבות 
שבועיים בחו"ל 

הכוללים שבוע למידה 
באוניברסיטה מובילה

להכשיר דור עתידי של מנהיגות  ממלכתית ומובילת 
שינוי במערכת הבריאות בישראל, המבוססת על כלל 

מרכיבי המערכת: קופות חולים, בתי חולים, מטה 
ויחידות משרד הבריאות וצה''ל

03-04.18
מתי 

נרשמים?

10.18
מתי 

מתחילים?

כמה 
מתקבלים 
15לכל מחזור?

כמה 
כשנתייםזמן?

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.maoz-il.org/inbar-program |     atudot@pmo.gov.il

מבנה 
התכנית

מתי 
06-07.18המיונים?

משרד הבריאות 
וארגון מעוז

מטרה

למי זה 
מתאים?

מי מוביל?



מנהלות ומנהלים בדרג בכיר 
או ביניים, עם מיקוד במרחב 

המקומי בישראל מהשלטון 
המרכזי והמקומי, המגזר 
העסקי, והמגזר השלישי

למי זה 
מתאים?

משרד הפנים 
וארגון מעוז

עתודהמקום
לדרג הבכיר

במרחב המקומי

כ-6 שבועות למידה
לרבות שבועיים בחו"ל 

הכוללים לימודים 
באוניברסיטה מובילה

לאתר, להכשיר ולרשת מנהיגים בעלי פוטנציאל לאייש 
את התפקידים הבכירים במערכת השלטון המקומי, 

במגזרי התעסוקה השונים )אזרחי, עסקי ושלטון 
מרכזי( במטרה לקדם דור עתידי של מנהיגים ומנהיגות 

ממלכתיים ומובילי שינוי במערכות השלטון המקומי

מטרה

06-07.18
מתי 

נרשמים?

01.18
מתי 

מתחילים?

כמה 
מתקבלים 
60לכל מחזור?

כמה 
כשנהזמן?

מבנה 
התכנית

מתי 
09-11.18המיונים?

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.maoz-il.org/makom |     atudot@pmo.gov.il

מי מוביל?



מנהלות ומנהלים בכירות/ים
עם מיקוד בקידום חדשנות 

דיגיטלית במגזר הציבורי 
מהשלטון המרכזי והמקומי, 

והמגזר השלישי

מובילי שינוי מובילים דיגיטליים בשלטון המרכזי
במרחב הציבורי

09-10.18
מתי 

נרשמים?

02.19
מתי 

מתחילים?

כמה 
מתקבלים 
25לכל מחזור?

כמה 
זמן?

כ-10 
חודשים

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
 www.gov.il/he/Departments/news/digital_leaders

מתי 
11-12.18המיונים?

מטה ישראל 
דיגיטלית במשרד 

לשוויון חברתי, 
רשות התקשוב, 

נציבות שירות 
המדינה והמכון 

למנהיגות וממשל 
בג'וינט ישראל

לאתר, להכשיר ולרשת מובילי שינוי שיקדמו חדשנות 
דיגיטלית במרחב הציבורי וישפרו תהליכים וממשקים 

עם האזרח באמצעות טכנולוגיה
מטרה

atudot@pmo.gov.il   

21 ימי למידה:
במקבצים של 

יומיים כולל חטיבה 
בינלאומית ומפגש עם 

מובילים דיגיטליים 
מרחבי העולם

מבנה 
התכנית

למי זה 
מתאים?

מי מוביל?



מנהלות ומנהלים בכירות/ים
עם מיקוד בקידום חדשנות 
דיגיטלית במרחב המקומי 

מהשלטון המקומי והמרכזי, 
והמגזר השלישי

מובילי שינוי מובילים דיגיטליים בשלטון המקומי
במרחב המקומי

*במודל נבחרות 2-3 
בכירים מרשות מקומית 

09-10.18
מתי 

נרשמים?

04.19
מתי 

מתחילים?

כמה 
מתקבלים 
40*לכל מחזור?

כמה 
זמן?

כ-10 
חודשים

מתי 
11-12.18המיונים?

מטה ישראל 
דיגיטלית במשרד 

לשוויון חברתי, 
רשות התקשוב, 

משרד הפנים והמכון 
למנהיגות וממשל 

בג'וינט ישראל

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.gov.il/he/Departments/news/digital_leaders

לאתר, להכשיר ולרשת מובילי שינוי שיקדמו חדשנות 
דיגיטלית במרחב המקומי וישפרו תהליכים וממשקים 

עם האזרח באמצעות טכנולוגיה
מטרה

atudot@pmo.gov.il   

21 ימי למידה:
במקבצים של 

יומיים כולל חטיבה 
בינלאומית ומפגש עם 

מובילים דיגיטליים 
מרחבי העולם

מבנה 
התכנית

למי זה 
מתאים?

מי מוביל?



מנהלות ומנהלים בדרג בכיר 
או ביניים עם מיקוד באתגרים 

החברתיים והכלכליים של 
מדינת ישראל מהשלטון 

המרכזי והמקומי, המגזר 
העסקי, והמגזר השלישי

למי זה 
מתאים?

תכנית העמיתים של מעוז

כ-45 ימי למידה
לרבות שבועיים בחו"ל 

הכוללים לימודים 
באוניברסיטה מובילה

מי מוביל?
06-07.18 מתי 

נרשמים?

01.19
מתי 

מתחילים?

כמה 
מתקבלים 
40לכל מחזור?

כמה 
כשנהזמן?

מבנה 
התכנית

מתי 
08-09.18המיונים?

ארגון מעוז

לאתר, להכשיר ולרשת מנהיגים ערכיים, מקצועיים 
וממלכתיים בעלי תפקידים בכירים המגיעים מהמגזרים 

החברתי, הממשלתי והפרטי ומייצגים קהילות שונות 
בחברה הישראלית ושואפים לקדם מענה לאתגרים 

החברתיים והכלכליים הפנימיים הבוערים ביותר של 
מדינת ישראל

מטרה

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.maoz-il.org/fellows-program |     atudot@pmo.gov.il



מנהלות ומנהלים בדרג 
ביניים עם מיקוד בשירות 

הציבורי בישראל

למי זה 
קרן ווקסנרמתאים?

תכנית ווקסנר למנהיגות בשירות הציבורי

שנת לימודים 
בביה"ס לממשל 

ע"ש קנדי 
באוניברסיטת 

הרווארד לקבלת 
תואר מוסמך 
במנהל ציבורי

מי מוביל?

לאתר, להכשיר ולרשת מנהלים מצטיינים ולהקנות 
להם כלי מנהיגות וניהול מתקדמים והתמחות בלימודים 

עיוניים הנוגעים לתכנון ולביצוע מדיניות ציבורית
מטרה

07-10.18

07.19

עד 10

כשנה

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.wexnerfoundation.org/programs/wexner-israel-fellowship

מבנה 
התכנית

11.18-03.19

atudot@pmo.gov.il   

מתי 
נרשמים?

מתי 
מתחילים?

כמה 
מתקבלים 
לכל מחזור?

כמה 
זמן?

מתי 
המיונים?



מנהלות ומנהלים מהדרג 
הבכיר בשירות המדינה 

ומקביליהם במערכות 
הציבוריות

למי זה 
מתאים?

תכנית ווקסנר למנהיגות בכירה

סמינר פתיחה 
)3 ימים(, השתלמות 

מנהלים בת חודש 
ימים בביה"ס 

לממשל ע"ש קנדי 
שבאוניברסיטת 
הרווארד, סמינר 

יישום )יומיים(

מי מוביל?

לבסס ולפתח את יכולות המנהיגות והניהול 
של המנהלים הבכירים בשירות הציבורי

לפרטים נוספים, בירורים ושאלות:
www.wexnerfoundation.org/programs/wexner-senior-leaders

מבנה 
התכנית

קרן ווקסנר

מטרה

atudot@pmo.gov.il   

06-07.18
מתי 

נרשמים?

12.18
מתי 

מתחילים?

כ-40
כמה 

מתקבלים 
לכל מחזור?

כחודש
כמה 
זמן?

08-10.18
מתי 

המיונים?


