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 שלום רב,

 The Wexnerכנית המנהלים לבכירים בשירות הציבורי של קרן וקסנר  )ת   הנדון:

Foundation מחזור חמישי –( בשיתוף נציבות שירות המדינה 
 

את  The Wexner Foundation -פותחת קרן וקסנר  2018ביוני  3-באנו מודיעים בזאת כי 
ההרשמה למחזור החמישי של תכנית המנהלים לבכירי השירות הציבורי בישראל. במסגרת 
התכנית, יוצאת מדי שנה קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי למשך חודש ימים לביה"ס 

 .The Harvard Kennedy School -לממשל ע"ש קנדי שבאוניברסיטת הרווארד 

להכשרת מנהלים בכירים, אשר עוצבה במיוחד עבור השירות הקבוצה תיקח חלק בתכנית ייעודית 
הציבורי הישראלי. תכנית הלימודים תתמקד בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות בדגש על: שיתופי 
פעולה החוצים משרדים ומגזרים, הובלת שינויים בסביבה רבת אתגרים, קבלת החלטות, משא ומתן, 

רחב במתודולוגיות הלמידה המתקדמות הנהוגות ועוד. ייעשה שימוש נ תכנון אסטרטגי
 .באוניברסיטת הרווארד

התכנית מיועדת לעובדים מצטיינים הנמנים על הסגל הבכיר המוביל בשירות הציבורי. הקבוצה 
, בסדנת הכנה שתיערך בישראל 2018שתיבחר תשתתף בתכנית תלת שלבית, שראשיתה בדצמבר 

עם שובם ביציאה למשך חודש ימים להרווארד,  2019ר בהובלת מרצים מהרווארד, המשכה בפברוא
לאחר מכן יצטרפו המשתתפים לרשת הבוגרים של תכנית בישראל.  2019תתקיים סדנת עבודה ביוני 

הבכירים, מסגרת המאפשרת למידת עמיתים, המשך ההתפתחות המקצועית והזדמנויות לשיתוף 
 פעולה בקידום יעדי השירות הציבורי.     

עמדת נציבות שירות המדינה לגבי תפקידו ומעמדו של הסגל הבכיר בשירות המדינה, אנו רואים לאור 
בחיוב רב השתתפותם של עובדים מתאימים מהשירות הממשלתי בתוכנית מנהלים יוקרתית 

וזאת במסגרת הרפורמה בניהול המשאב האנושי בשירות המדינה אותה מובילה נציבות שירות   זו
  .המדינה

הנכם מתבקשים לאתר את המועמדים המתאימים ממשרדכם ולהפנותם לאתר  על כן,
  www.wexnerfoundation.org  :הקרן

ועד ליום   3.6.2018טפסי המועמדות הראשוניים, יהיו זמינים באתר הקרן החל מיום ראשון, 
 . 29.7.2018ראשון, 

הקרן תממן את כל עלויות הלימודים בתכנית, ובנוסף ימומנו גם הוצאות הטיסה לחו"ל, הלינה, 
המזון, ופעילויות נוספות ומשלימות. המשתתפים יתחייבו להמשיך לעבוד בשירות המדינה 

 .שנים לפחות 3במשך  בישראל

http://www.csc.gov.il/Units/EducationWelfare/Pages/default.aspx
http://www.facebook.com/Civil.service.Israel?ref=hl
http://www.wexnerfoundation.org/
http://www.wexnerfoundation.org/
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 תנאי סף לקבלה לתוכנית

 :מועמדותעל המועמדים לענות על התנאים הבאים להגשת 

  מנהלים הנמנים על הסגל הבכיר המוביל בשירות הציבורי או שנבחרו לתפקיד בסגל הבכיר
 )ומקביליו( ומעלה. 42-44המוביל, במתח דרגות 

  מנהלים בכירים העומדים בראש יחידה ובנוסף מתמודדים בתפקידם עם אתגרי ניהול
משרדים ויחידות, -חוצירוחביים ומערכתיים הכרוכים בממשקים ושיתופי פעולה רבים, 

מרובי שחקנים ואינטרסים ו/או מנהלים בעלי אופק ופוטנציאל להתמודדות עם אתגרים 
 מסוג זה בשנים הקרובות. תינתן עדיפות לכפופי מנכ"ל

 בעלי אופק שירות במגזר הציבורי 

 בעלי תואר שני ומעלה 

 האנגלית לבחינת בשפה  מבדק בעלי שליטה טובה בשפה האנגלית. המועמדים ידרשו לעבור
 התאמתם לתוכנית זו )כתיבה, הבנת הנשמע, הנקרא ובחינת היכולת לנהל שיח(. 

 ממנכ"ל המשרד  הגשת שלוש המלצות, אחת מהן 

 הקרן מאפשרת הגשת מספר מועמדים מאותו משרד יודגש כי 

 האפשרי, לשם עיון בפרטי התוכנית  וקסנר בהקדם לאתר קרן לפנות מתבקשים המועמדים
כתובת האתר  ביוני. 3ולמילוי טופסי מועמדות ראשוני שיפתח בתאריך 

    www.wexnerfoundation.org הינה

 יודגש כי לא ניתן לקבל טופס מועמדות מלא ללא הגשת טופס ראשוני ואישורו ע"י הקרן 

  הם נכללים למנהל ולמשאבי אנוש במשרדם כיעל המועמדים לוודא מול הסמנכ"ל הבכיר 
 .במסגרת מועמדי משרדם

  הסמנכ"לים הבכירים למנהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך מתבקשים
בזאת לפנות בכתב לאגף הדרכה, השכלה ורווחה בנש"מ, ולהציג את מועמדי משרדיהם 

בתנאים המפורטים לעיל, לתוכנית, כולל התייחסות פרטנית לעמידתם של המועמדים 
 19.7.2018יאוחר מיום   לא בצירוף המלצת מנכ"ל המשרד, וזאת

השתתפותם בתוכנית תאושר ע"י נציבות שירות  עובדים העונים על התנאים המפורטים לעיל ואשר
למשך כל תקופת התוכנית כולל לתקופת הלימודים בחו"ל.  להיעדרות בשכר , יהיו זכאיםהמדינה

 למשך תקופת השהות בחו"ל. לביטוח נסיעות לחו"ל כולל ביטוח רפואי העובדים זכאיםכמו כן יהיו 

ביטוח הנסיעות יבוצע באמצעות חשבות משרדו של כל עובד בחברת הביטוח ענבל. משרדים העובדים 
יפנו לסוכנות הנסיעות הממשלתית. משרדים אחרים ישלחו את טפסי הבקשה   TAS-דרך מערכת ה 

לתשומת ליבכם, ( 13.10.1פנימית לביטוחי הממשלה )ראו הוראת תכ"מ מספר לביטוח, לקרן ה
יש  . בתכנית הסדרת ביטוח הנסיעות כולל הביטוח הרפואי, הינו תנאי סף להשתתפותו של העובד

 .להעביר את אישור ביצוע הביטוח לקרן(

יום, אישור ההיעדרות בשכר הינו בסמכות  30עולה על  אינה לאור העובדה שתקופת הלימודים בחו"ל
 . להוראות התקש"יר(.6)א( 51.231מנכ"ל המשרד )ראו סעיף 

ות שהייה ולינה, החזרי הוצאות ומיסוי", מס' קצוב –הוראת תכ"ם, "נסיעות לחוץ לארץ  -בהתאם ל 
 משתתפי התוכנית יהיו זכאים ל: )2.5סעיף ). 13.10.0.2

http://www.wexnerfoundation.org/
http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0.2
http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0.2
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 היעדרות בשכר למשך כל תקופת התוכנית כולל תקופת הלימודים בחו"ל. .1

 ביטוח נסיעות וביטוח רפואי בתקופת הלימודים המתקיימת בחו"ל. .2
 ת הלימודים המתקיימת בחו"ל. בבוסטון ליום, בתקופ קצובת השהייהמשיעור  25% .3
ביום הנסיעה וביום הנחיתה החזר קצובת השהייה יהיה בהתאם לשעות ההמראה מהארץ  .4

 .)*( והנחיתה בארץ בנוסף לניכוי ארוחות שיתקבלו בימים אלו

 החזר בגין הוצאת ויזה )אשרת כניסה( לארה"ב. .5

 
 הלימודים המתקיימת בחו"ל.אין לאשר שעות נוספות בגין ההשתתפות בתוכנית בתקופת 

להגשת טפסי  המועמד עד למועד האחרון  אישור הנציבות למועמדותו של העובד יתקבל במשרדו של
 .2018באוקטובר  8לקרן וקסנר, יום שני,  המלאיםההרשמה 

או אל משרדי קרן וקסנר,  02-6705220/  219לבירורים ופרטים נוספים אפשר לפנות אל הח"מ בטל' 
 .02-5637035וינברום בטל'  לטל קדמי

 

 בברכה,
 

 

 אופיר בניהו                                              

                         

 מנהל אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה          

 

 
 
 
 
 

  מ"מ נציב שירות המדינה-פראוור אהוד מר  :העתק
 מנכ"ל קרן וקסנר  -מר רענן אביטל  
 חברי ההנהלה והממונים בנציבות שירות המדינה                

 
 
 
 

 :2.5.4  ביום ההמראה מן הארץ תשולם קצובת השהייה באופן הבא ובכפוף לסעיף )*(
 בצהריים העובד יהיה זכאי לקצובת השהייה המלאה. 12:00מועד ההמראה הוא עד שעה             
 אחוז מקצובת השהייה. 85 -העובד יהיה זכאי ל 18:00 -ל 12:00מועד ההמראה הוא בין השעות             
 אחוז מקצובת השהייה. 55 -העובד יהיה זכאי ל 18:00מועד ההמראה הוא לאחר השעה             

 
 :2.5.4ביום הנחיתה בארץ תשולם קצובת השהייה באופן הבא ובכפוף לסעיף       

 אחוז מקצובת השהייה. 55 -בצהריים העובד יהיה זכאי ל 12:00מועד הנחיתה הוא עד שעה             
 אחוז מקצובת השהייה. 85 -העובד יהיה זכאי ל 18:00 -ל 12:00מועד הנחיתה הוא בין השעות             

 מלאה. העובד יהיה זכאי לקצובת שהייה 18:00מועד הנחיתה הוא לאחר השעה             
 

 להוראות התכ"מ 2.5.4סעיף 
אחת או יותר מארוחות היום, בכלל זה ארוחת בוקר הכלולה בעלות  כל גורם אחר מימן לעובדבמקרה שבו ממשלת ישראל או                      

-בגין ארוחת צהרים ו 30%בגין ארוחת בוקר,  15%השהייה:  הלינה ולרבות ארוחות המוגשות כחלק מהטיסה, יקוזזו מקצובת
טופס, "בקשת העובד [ בהסתמך על דיווח העובד בהודעה, "תעריפי קצובת השהייה ולינה בחוץ לארץ"בגין ארוחת ערב ]ראה  %30

 " )יובהר כי גובה הקיזוז לא יעלה על גובה הקצובה שקיבל העובד(.להחזר הוצאות בגין נסיעה בתפקיד לחוץ לארץ
 

http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.10.0.2

