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נציבות שירות המדינה
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אל:

המנהלים הכלליים של משרדי ממשלה ויחידות הסמך
סגני המנהלים הכלליים הבכירים למנהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים
הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

שלום רב,
הנדון :תכנית העמיתים של קרן וקסנר ( )The Wexner Israel Fellowshipללימודי מוסמך
במנהל ציבורי באוניברסיטת הרווארד  -מחזור 31
קרן וקסנר מודיעה על פתיחת ההרשמה למחזור שלושים ואחת של תכנית העמיתים ( )WIFלשנת
הלימודים הנפתחת ביולי .2019
הקרן פועלת לקידום מצוינות ומנהיגות בשירות הציבורי בישראל ובקרב יהדות צפון אמריקה.
במסגרת פעילות זו יוצאים מדי שנה עד עשרה מנהלים מצטיינים מהשירות הציבורי לשנת לימודים
בביה"ס לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד ,לקבלת תואר מוסמך במנהל ציבורי (MC-
.)MPA
עם שובם מש נת הלימודים מצטרפים העמיתים לרשת הבוגרים של הקרן בישראל ובארה"ב להמשך
עשייה ציבורית בחברה הישראלית.
התכנית מיועדת למנהלים מצטיינים ,להם ניסיון ניהולי מוכח ,כושר מנהיגות ואופק שירות וקידום
בתפקידי ניהול בשירות הציבורי .התכנית מאפשרת לעמיתים לרכוש כלי מנהיגות וניהול מתקדמים
ולהתמחות בלימודים עיוניים הנוגעים לתכנון ולביצוע מדיניות ציבורית.
לאור עמדת נציבות שירות המדינה לגבי תפקידו ומעמדו של הסגל הניהולי הבכיר ,ובמסגרת
הפעולות לשיפור רמת הניהול של השירות הממשלתי ,אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות עובדים
מתאימים מהשירות הממשלתי בתכנית.
הנכם מתבקשים לאתר את המועמדים המתאימים ממשרדכם ולהפנותם לתכנית באמצעות אתר
הקרן  : www.wexnerfoundation.orgטפסי המועמדות זמינים בקישור זה באתר הקרן.

קריית בן -גוריון ,רחוב קפלן  ,3ירושלים ,המען למכתבים :ת"ד  34076ירושלים 91340
טלפון :הדרכה ,02-6705220 :רווחה 02-6705188 :פקס :הדרכה ,02-6705618 :רווחה02-6705115 :
הדרכה והשכלה ברשתhttp://www.csc.gov.il/Units/EducationWelfare/Pages/default.aspx :
חפשו אותנו גם בפייסבוק  -נציבות שירות המדינה
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על המועמדים והמועמדות לעמוד בתנאים הבאים:
-

עובדים קבועים בשירות הציבורי בעלי ניסיון תעסוקתי של שבע שנים לפחות ,מתוכן חמש
שנים בשירות המדינה.

-

הצטיינות במילוי תפקידים ניהוליים בשירות הציבורי וצפי לאופק שירות ארוך בתפקידים
בכירים בשירות המדינה או בשירות הציבורי עם שובם ארצה.

-

על המשרד לציין במפורש את התפקיד אותו מיועד/ת המועמד/ת למלא עם חזרתו/ה ארצה
לאחר סיום לימודיו/ה בתכנית.

-

גיל  30עד  45במועד היציאה ללימודים.

-

על המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה לתואר שני באוניברסיטת הרווארד ,לרבות מבחני
האנגלית ( TOEFLאו .)IELTS

-

המועמדים חייבים באישור נציבות שירות המדינה בהגשת טופס המועמדות המלא
).(Application Form

-

התחייבות להמשיך ולעבוד בשירות הציבורי בישראל ,למשך  3שנים לפחות ,בתום שנת
הלימודים.

הקרן תממן את שכר הלימוד לתואר האקדמי ופעילות נלווית לפיתוח מנהיגות והעצמה אישית ,את
הוצאות הנסיעה ,הביטוח הרפואי ומלגת מחיה לעמיתים ולמשפחותיהם.
המועד האחרון להגשת טופס המועמדות הראשוני ( )Eligibility Formלכיתה  31בשנה"ל :2019-20
 14באוקטובר .2018
המועד האחרון להגשת טופס המועמדות המלא ( )Application Formלכיתה  31בשנה"ל :2019-20
 3בדצמבר .2018
למילוי טופס מועמדות ראשוני
www.wexnerfoundation.org

לקרן

ולמידע

נוסף,

אנא

פנו

לאתר

הקרן:

תהליך נציבות שירות המדינה ומועדים
על המועמדים להשלים את השלב הראשון של אישור טופס המועמדות הראשוני (Eligibility
א.
) Formעל-ידי קרן וקסנר ,טרם פנייתם לתהליך הנציבות המתואר להלן.
ב.

הסמנכ"לים הבכירים למנהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך מתבקשים
בזאת לפנות בכתב לוועדת ההשתלמות המרכזית בנש"מ ,ולהציג את מועמדי משרדיהם
לתוכנית ,כולל התייחסות פרטנית לעמידתם של המועמדים בתנאים המפורטים לעיל ,וזאת
לא יאוחר מיום .15.11.2018

ג.

עובדים המועסקים בשירות המדינה בעלי ותק של  5שנים לפחות העונים על התנאים
הרשומים לעיל ואשר השתתפותם בתוכנית תאושר ע"י ועדת ההשתלמות המרכזית ,יהיו
זכאים להיעדרות בשכר ("משכורת קובעת") ,לתקופה של  11חודשים.

ד.

בתקופה זו יקבלו העובדים את שכרם המשולב הרגיל ,ללא אבחנה בין עובדים המועסקים
בחוזה אישי לבין עובדים המועסקים בדרוג דרגה.
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ה.

ע"פ הוראות התקשי"ר בפרק משנה ( 51.231א)  .2א) ינוכו במסגרת ההיעדרות בשכר אשר
תאושר לעובד ( 11החודשים)" ,ימי ההשתלמות בשכר" העומדים לזכות העובד ,בהתאם לפרק
משנה  ,51.7אם עומדים כאלה .אנא הבהירו והדגישו עובדה זו בפני מועמדי משרדכם.

ו.

מועמדים אשר קיבלו אישור בדבר טופס המועמדות הראשוני ( )EFמקרן וקסנר ,מתבקשים
לפנות אל הסמנכ"ל הבכיר למנהל ולמשאבי אנוש/המנהל האדמיניסטרטיבי בבית
החולים/הממונה על ההדרכה במשרדם על-מנת שמועמדותם תוגש לוועדת ההשתלמות
המרכזית בנציבות שירות המדינה.

אישור מוועדת ההשתלמות המרכזית יתקבל במשרדו של המועמד עד למועד האחרון להגשת טפסי
ההרשמה המלאים לקרן וקסנר.3.12.2018 -
לבירורים ופרטים נוספים אפשר לפנות אל הח"מ בטל'  02-6705220 / 219או אל משרדי קרן וקסנר,
אל הגב' לאה בריסקין בטל' .02-5637035

בברכה,

אופיר בניהו
מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה

העתק:

מר אהוד פראוור  -מ"מ נציב שירות המדינה ,נציבות שירות המדינה
מר רענן אביטל -מנכ"ל קרן וקנסר ישראל
חברי הנהלה והממונים בנציבות שירות המדינה

