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תקציר  

  

כמפתח יכולות כוללות של מקצוענות. 

תפישת מערך ההדרכה, הלמידה ופיתוח ההון האנושי בשירות המדינה יבטא ייעוד זה של שירות המדינה 

ולקדם את העובדים על מנת שיוכלו לממש את תפקידם ואת ייעוד שירות המדינה. דוח הועדה לגיבוש 

שירות המדינה, כארגון לומד, נדרש לגבש תפישה חדשה בתחום הלמידה וההדרכה כדי לפתח, להכשיר 

המודרני.   
ממחקרים בנושא והן מהפרקטיקות הנהוגות בישראל ובמדינות מפותחות בעולם 
בשירות ומקצועיותו, נודעת חשיבות רבה ואף קריטית, וזאת, כפי שעולה הן 
מבניים, תרבותיים, תפקודיים ואחרים, אך לנושא יכולותיו של ההון האנושי  
אמנם מידת הצלחתו של שירות המדינה במימוש ייעודו נסמך על היבטים   •

בהצלחה, ובמיוחד, במציאות משתנה ולאור אתגרי העתיד.   
וביכולות של ההון האנושי, הנדרש לצורך מימוש ייעודו של שירות המדינה, 
זה.  הדבר בא לידי ביטוי בקיומו של פער בין ה"רצוי, ל"מצוי"  בידע, בכישורים 
ייעודו של השירות  בהצלחה אינו מיטבי וזאת למרות ההשקעה הניכרת בתחום 
מיצוי כושרו המקצועי של ההון האנושי בשירות המדינה, הנדרש לצורך מימוש  •

שורש הבעיה:    

באמצעות מנגנון הפעלה המהווה מכניזם פעילות קבוע לצמצום הפער 
השירות ותומכת את יישומם לטובת הבניית מסוגלות מערכתית. כל זאת  
הינו יצירת תרבות של ארגון לומד, בו הלמידה מחוברת ליעדים ולאסטרטגיית 
איכות הביצועים והעמידה ביעדים של שירות המדינה כמערכת. מכאן, כי האתגר  
לשיפור כשירותם ורמת הביצועים של העובדים בשירות המדינה ולהבטחת 
מדיניות למידה, ממוקדת הכשרה, מעודכנת, מדידה, מוטמעת ומבוקרת הכרחית  •

מדינה יעיל ואפקטיבי. 
להפעלתו, באופן אשר ישרת את צרכיו ומאפייני פעילותו המשתנים של שירות 
צמצום הפער בין המצוי לנדרש תוך בניית תפישה כוללת למערך וכן מתווה תומך   •

 

ההישג הנדרש:   
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ועמידה באתגריו. 
באופן מיטבי בסביבה מורכבת, חדשנית ומשתנה למימוש יעדיו של השירות 

ההון האנושי בשירות המדינה שיאפשרו למנהלים ולעובדים בשירות המדינה לפעול  
מערך הלמידה בשירות המדינה יהווה גורם מוביל ובעל ערך בהכשרה ובפיתוח   •

חזון מערך הלמידה:  

יעדי שירות המדינה 
הכשרת ההון האנושי, פיתוחו והעצמתו למילוי תפקידו באופן מיטבי לשם השגת   •

ייעוד: 

ויצירתיות- אחריות ואחריותיות 
מקצועיות- ממלכתיות- יושרה והגינות- שירותיות- איכות ומצוינות- חדשנות   •

ערכים:    

טכנולוגיות למידה    •

סביבות הלמידה   •

חיבור הלמידה ליעדיי הארגון   •

פיתוח מנהלים   •

למידה לאורך הקריירה   •

מקצועות הליבה, סגלי ההדרכה ומומחי התוכן     •

יצירת סטנדרטים להשקעה בלמידה   •

הלמידה כמקצוע  •
תהליך הפיתוח של הלמידה בשירות המדינה יכלול שמונה תחומים:  •

מתודולוגיה:   
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עיקרי המלצות דו"ח הוועדה לתפישת הלמידה בשירות המדינה 

ההכשרה והפיתוח המקצועי של ההון האנושי בשירות המדינה. התפישה תכלול את העקרונות 

2. תקבע תפישה מעודכנת וכוללת ללמידה בשירות המדינה, אשר תניח את היסודות לתהליכי 

ותפישת הפעלה מערכתיות ואינטראקטיביות.   

ההשתלמות והפיתוח של המנהלים והעובדים בשירות המדינה, כל זאת במסגרת תפישת למידה 

1. מערך הלמידה בשירות המדינה יהיה מופקד על כלל פעילויות הלמידה ובהן ההשכלה, ההדרכה, 

המרכזיים המפורטים בדו"ח הוועדה. תפישה זו תהיה מכוונת ללמידה משמעותית, רלוונטית, 

3. ימוצב תחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה כגורם מרכזי במימוש הרפורמה בניהול ההון 

תומכת בתהליכי קבלת החלטות, וככלי אסטרטגי למימוש חזונו וערכיו של השירות. 

4. תגובש תפישת הפעלה אחידה המתייחסת לאופן ולמדיניות על פיהם ובאמצעותם ייושמו בפועל, 

המדינה(.  

והחיצונית שבה הוא פועל )עמ' 7 בדו"ח וועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות 

פעולתו, תמהיל כוח העבודה והיכולות של האנשים העובדים בו, לשינויים בסביבה הפנימית 

ומכניזם מערכתי. אלה יפעלו באופן רציף וקבוע להתאמת שירות המדינה על מבנהו הארגוני, דרכי 

בישראל. בהתאם לזאת יהווה מערך הלמידה בשירות המדינה גורם מרכזי ביצירת תרבות, הנהגה 

האנושי בשירות המדינה ובהתאמת היכולות של שירות המדינה לצרכים המשתנים של הציבור 

5. מערך הלמידה בשירות המדינה יפעל באופן פרואקטיבי, אפקטיבי ויעיל, ויעמוד בחזית הידע של 

ואפקטיבי.  

בארגונים השונים באופן אשר ישרת את צרכיו ומאפייני פעילותו המשתנים של שירות מדינה יעיל 

המערכתי במוטת שליטה רחבה מאוד, לצד מתן מענה להטרוגניות המשמעותית בתפקידי העובדים 

העקרונות והמטרות של מערך הלמידה בשירות המדינה. תפישת ההפעלה תיתן מענה לצורך 

6. ישונה תואר התפקיד של תחום ההדרכה בשירות המדינה  לתחום הלמידה בשירות המדינה. כמו 

משמעותיות כוללות של מקצוענות, ניהול ויישום מדיניות בשירות המדינה. 

עולם הלמידה תוך התאמתו לצרכים ולמאפייני פעילותו של  שירות המדינה, ויוביל  להבניית יכולות 

אגף בכיר מערך הלמידה בשירות המדינה", )להלן "מנהל הלמידה בשירות המדינה"(. תואר 

בשירות המדינה" )להלן "אגף הלמידה בשירות המדינה"( ותואר התפקיד של מנהל האגף ל"מנהל 

כן ישונה שם אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה ל"אגף בכיר מערך הלמידה 
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והפיתוח, לצד מומחיות בליבת העיסוק של הארגון. 

בשירות המדינה  להיות  Learning Advisors שהינם בעלי מומחיות בעולם הלמידה, ההדרכה 

13. מערך הלמידה בשירות המדינה יכשיר ויצמיח את אנשי הלמידה, קרי, העוסקים בתחום הלמידה 

את הכלים ההדרכתיים להטמעת הנושאים בשירות )פיצוח הדרכתי, מערכי שיעור, לומדות וכד'(. 

12. במקרים הנובעים מצורך הדרכתי רוחבי בשירות המדינה יפתח אגף הלמידה בשירות המדינה גם 

ושיפור באיכות ביצוע הלמידה בשירות המדינה. 

הכשרה, ניהול ידע, ניהול הדרכה, הערכת למידה והדרכה ועוד(. זאת על מנת ליצור בסטנדרטיזציה 

והנחיות למימושן )לדוגמא: מיפוי ואבחון הדרכתי, פיתוח סגל הדרכה, פיתוח ומיסוד תכניות 

המדינה, את תורת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה בכל תחומי פרופסיית הלמידה ויקבע נהלים 

11. אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח ויתווה את המדיניות הכללית של מערך הלמידה בשירות 

וההזדהות של העובדים והמנהלים עם שירות המדינה. 

שירות המדינה אשר יסייעו ליצירת אתוס של  "שירות מדינה אחד", ובכך תוגבר רמת המחויבות 

התורמים להפנמה ולהזדהות של המנהלים והעובדים עם ערכי הארגון והתרבות הארגונית של 

10. מערך הלמידה בשירות המדינה, בהובלת אגף הלמידה בשירות המדינה, יבנה ויממש תהליכים 

העובדים והמנהלים ויטמיע את הקוד האתי בשירות המדינה באמצעות פעולות למידה והכשרה. 

9. אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח תכנית לעיצוב הזהות והערכים של עובד המדינה בקרב 

בשירות המדינה. 

למנהל מערך הלמידה בשירות המדינה בנושאים אלו. כיו"ר הוועדה ישמש מנהל מערך הלמידה 

מנהלי הלמידה המשרדיים וכן נציגים מהאקדמיה ומארגונים מובילים בתחום הלמידה, אשר ייעצו 

8. נציב שירות המדינה ימנה ועדה מייעצת לתחום הלמידה בשירות המדינה שתכלול נציגות של 

להמלצות דו"ח זה. 

של אגף הלמידה בשירות המדינה ושל אגפי הלמידה במשרדי הממשלה ואת תקצובן וזאת בהתאם 

7. על מנת לממש את תפישת ההפעלה, יש לעצב מחדש את המבנה הארגוני וההיערכות התפקודית 

הלמידה המשרדיים/במשרד____" )להלן: "מנהל/י הלמידה המשרדיים"(.  

התפקיד של  הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך ישונה ל"מנהל/י מערך 
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מומחי תוכן פנימיים ומנהלים, לבין מיקור חוץ בתחומים מקצועיים בהם ישנו לדבר ערך מוסף 

21. מערך הלמידה בשירות המדינה ישמור על איזון אפקטיבי בין יכולות פנימיות של המערך ומעורבות 

חדשניות ומתקדמות. 

בסביבת העבודה, ובשיטות שונות. ערוצי הלמידה יכללו תמהיל של שיטות למידה מגוונות, 

לארגון. הלמידה תתבצע בסביבות למידה שונות, במתקנים ייעודיים לתוכן ולמאפייני הלמידה, 

20. הלמידה בשירות המדינה תיערך בסביבות למידה מגוונות, מתוקשבות, במקום העבודה ומחוץ 

מעודכנת, מדידה, מוטמעת ומבוקרת. 

השנתי, שתהיה ממוקדת הכשרה )הקשורה ישירות לליבת העיסוק של העובד ו/או המשרד(, 

19. מערך הלמידה בשירות המדינה יפעל במסגרת תכנית עבודה שנתית המחוברת למעגל התכנון 

העובדים. 

עובדיהם, ויתן למנהלים מענה וייעוץ בנושאים ארגוניים ומקצועיים לצורך תכנון תהליכי הלמידה של 

18. אגף הלמידה בשירות המדינה יטמיע את תפישת אחריות המנהלים בשירות המדינה ללמידה של 

במדרשה הלאומית, למדיניות ממשל וניהול.  

יאשר את מתווה ההכשרה והתכנים המחייבים בקורסי הניהול השונים כולל אלו המתבצעים 

בנושאי ניהול, ארגון הכשרות והשתלמויות ניהוליות, וכלים נוספים למנהלים )ייעוץ אישי וכד'(.  האגף 

17. אגף הלמידה בשירות המדינה יוביל את פיתוח המנהלים בשירות המדינה באמצעות פיתוח תכנים 

לצרכיו ולצרכי הארגון. 

חיים" )Life Long Learning(. תהליך הלמידה יתבצע על רצף הקריירה של כל עובד ויותאם 

המדינה, ולאורך כל משך הזמן בו הם עובדים בארגון, וזאת בהתאם לעיקרון "למידה כדרך 

העבודה הרלוונטיים לקידום מקצועיותם בתפקידם, לקידומם בהירארכיה הארגונית בשירות 

16. מערך הלמידה בשירות המדינה יפעל להבטיח מפגשי למידה עם העובד והמנהל בכל צמתי 

באופן מרוכז על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה. 

המדריכים הפנימיים של  כלל שירות המדינה, וכן קביעת הנהלים לתגמולם ולהוקרתם  תתבצע 

אותן הוא מארגן, על מנת להפגיש את הלומדים עם הידע והניסיון המעודכנים ביותר. הכשרת 

15. מערך הלמידה ישאף להסתייע במדריכים פנימיים )עובדי ליבה במשרד( בפעולות ההדרכה השונות 

במשרדים השונים וכן תיגמול ורמות משרה התואמות את מורכבות הארגון. 

ובין משרדית, במסלולים מובנים, כולל מערך ניידות ורוטציה של האחראים על מערך הלמידה 

14. מערך הלמידה בשירות המדינה ימוצב כמערך מקצועי בו קיימת התפתחות מקצועית  תוך משרדית 
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תתבצע באופן מרוכז על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה.  

28. הכשרת המדריכים הפנימיים של כלל שירות המדינה, וכן קביעת הנהלים לתגמולם ולהוקרתם 

בפיתוח הלמידה בשירות המדינה בתחום מומחיותם המקצועית.  

המרכזיים בשירות המדינה מינוי והכרה, והם ידרשו להקצות עד כ- 20%  מהיקף משרתם לעיסוק 

להעברת ידע ולהכשרה/הנחייה בתחום התמחותם, זאת בהתאם לצורך. כמו כן, יקבלו מומחי התוכן 

27. מומחי התוכן בשירות המדינה יעברו תהליך של איתור ומיון ויוכשרו למיסוד ושימור ידע, כמו גם 

26. עובד המדינה ישתתף בפעולות למידה בשירות בהיקף של לפחות 5 ימים בשנה. 

מתקציב השכר של המשרד/ הארגון. 

25. שיעור תקצוב נושא הלמידה וההדרכה בשירות המדינה יהיה על פי המקובל בעולם – דהיינו 5% 

learning( מיטביים. 

blended ( וליצירת תמהילי למידה )בכלים שונים, מחוץ לגבולות הכיתה )למידה רב-ערוצית

24. יוקצו מקורות להקמת תשתיות לפתרונות למידה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים למידה מגוונת 

תומכות ניהול הדרכה עבור כלל שירות המדינה. 

תהליכי פיתוח אמצעי למידה מרחוק, עבור צרכים מערכתיים, כמו גם הובלת תהליכי פיתוח מערכות 

23. אגף הלמידה בשירות המדינה יוביל את הטמעת השימוש בטכנולוגיות הדרכה מתקדמות וכן את 

וההדרכה המתבצעות בשירות. 

22. מערך הלמידה בשירות המדינה יבצע פעולות להערכת האפקטיביות של פעולות הלמידה 

לתהליכי הלמידה. 

הגופים תתבצע עפ"י תחומי מומחיותם ועל פי מידת מסוגלותם לתת מענה איכותי ואפקטיבי 

חיצוניים, מוסדות אקדמיים, גופי הדרכה מקרב המגזר השלישי, המדרשה הלאומית ועוד(. בחירת 

לרכישת שירותים במיקור חוץ וכן לשותפויות עם גופים מובילים בתחומים השונים )גופי הדרכה 
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פתח דבר 

בידיהם של אנשי המעשה בארגונים.  

בה. אין ויכוח על חשיבותה של הלמידה בארגון, אך קיים קושי לתרגם את הלמידה הארגונית לכלל פעולה 

ביטוי בתוצרי עבודה. למידה שנערכה, אך לא יושמה, או יושמה בחלקה, אינה בעלת ערך לארגון שהשקיע 

והתמקצעות בתוך הארגון. בהתאמה, המנהלים בארגון מבקשים החזר על ההשקעה בלמידה, שיבוא לידי 

מהארגון בו הם עובדים לתרום לתהליך הלמידה שלהם ולזמן אפשרויות של צמיחה, התפתחות 

במהירות רבה יותר. השקעה בפיתוח היכולות של העובד הופכת לצורך ממשי בארגונים. עובדים מצפים 

נראה כי הכל מסכימים בנחיצותה של הלמידה הארגונית, בכך שהיא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו 

פוטנציאל התפתחותה של המדינה. 

מתאימים את עצמם לצרכי הציבור בתוכן ובאופן הנכון, נוצר פער שמשמעויותיו עיכוב או אי מיצוי של מלוא 

זה אין לו קץ, הוא מתמיד. בכל מקרה שבו שירות המדינה ויכולות האנשים העובדים בשורותיו אינם 

שירות המדינה נדרש לתת מענה לצרכים המשתנים ולתמוך בהתפתחותה העתידית של המדינה. אתגר 

אדון על הציבור, אלא משרתו. 

יופנם הרעיון המכונן כי הוא נאמן הציבור וכי הוא נועד לשרת את הציבור. ומכאן, אין עובד המינהל הציבורי 

הציבורי. מכאן, שיש משמעות גדולה לאיכות השירות שמקבל האזרח. ולפיכך, ראוי שבמינהל הציבורי, 

המינהל הציבורי, גוברות הציפיות מהארגונים הציבוריים ויחד עימן גוברת גם הביקורת על השירות 

הממשלתיים הניתנים לציבור, העלאת איכותם ושיפורם. בשל התלות הרבה שיש לאזרח בגופים שונים של 

בבד, קיימת מגמה של התעוררות ועליה בדרישות הלגיטימיות להרחבה ולהעמקה של מגוון השירותים 

מתרחשות תמורות משמעותיות, אשר חלקן נובעות מהשפעות חיצוניות וחלקן מהשפעות פנימיות. בד 

תרבותיים וכלכליים המשפיעים על הכלל ועל הפרט. שינויים אלה חובקי עולם. גם במדינת ישראל 

בעידן המודרני הנוכחי המציאות משתנה תדיר והעולם חווה שינויים טכנולוגיים, פוליטיים, חברתיים, 
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יו"ר הועדה 

דר' אורנה שמחון 

בברכה 

 

תודה לכל המומחים, מארגונים שונים, שתרמו מניסיונם העשיר לעבודת הוועדה. 

לגב' שושנה בן יוסף, מדריכה ביחידה לאיכות 

לדר' עדה גרינברג, מנהלת היחידה לאיכות, תכנון ובקרה, משרד החינוך מחוז הצפון 

לענת אסרף- חיוט מנהלת אגף הדרכה במטה יישום הרפורמה בנש"מ על הסיוע 

תודה לענת כהן, מפקחת על הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה במחוז הצפון, 

תודה לרון צור, יו"ר מטה הרפורמה על סקירתו בנושא הרפורמות בשירות המדינה. 

תודה למר רוני סולימני ולזיוה רוזובסקי מחברת לוטם, על הייעוץ לוועדה. 

תודה למר משה דיין, נציב שירות המדינה, על האמון שניתן לי ולחברי הועדה. 

לטובת המטרה והיו שותפים לכל אורך הדרך בגיבוש הדו"ח הסופי.  

תודה לחברי הוועדה על מסירותם ועל עבודתם היעילה והמקצועית, על שנתנו מניסיונם ומזמנם, נרתמו 

אני מבקשת להודות על ההזדמנות שניתנה לי לפעול בתחום חשוב זה. 

בשירות המדינה, בדמותו של איש הלמידה ובטכנולוגיות למידה מתקדמות. 

ו/או לשפר. התמקדנו בתפישת הלמידה הרצויה בשירות המדינה, במנגנון ההפעלה של מערך הלמידה 

בעבודה זו הוצגה תמונת המצב כיום של מערך הלמידה בשירות המדינה, ממנה למדנו מה נחוץ לשנות 

שפעלו בנושא והיישום שלהן בשטח. 

והנתונים המספריים ונסקרו מודלים שונים של תכניות הכשרה. כמו כן נסקרו המלצות של ועדות קודמות 

במסגרת עבודת הוועדה, נלמדו ונסקרו מחקרים שהתבצעו בעולם ונבחנו המלצותיהם, נלמדו העובדות 
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מבוא ורציונל 

"התאמת היכולות של שירות המדינה לצרכים המשתנים של הציבור בישראל, באמצעות יצירת תרבות, 

בדו"ח וועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה נקבעה כמטרת על  המטרה הבאה: 

מיידי, אלא גם, ואולי בעיקר, להיות מוביל בתחום ולשמש דוגמא לארגונים אחרים במדינת ישראל ובעולם.   

הציבורי במדינת ישראל, נדרש לא רק להטמיע את הכשירות הנדרשת להתמודדות עם מגמות אלה באופן 

שינויים אלה אינם פוסחים גם על שירות המדינה הישראלי. שירות המדינה, בהיותו הגוף המוביל בשירות 

עובדים מואצת בארגון. 

לשוק העבודה, בני דור ה - Y וה-Z המאופיינים בשינויים תכופים במסלולי הקריירה הגורמים  לתחלופת 

כלים ואפשרויות חדשות המשנות לחלוטין את סביבת העבודה. כל זאת בצד, כניסתם של  עובדים  חדשים 

מהירה מאד  של הטכנולוגיה, המשפיעה על היבטים רבים של חיינו: הנגשת מידע, שקיפות, ריבוי ערוצים, 

העידן המודרני מתאפיין בהתרחבות הגלובליזציה בה לגבולות הפיזיים אין כמעט משמעות, התקדמות 

אתגריי העתיד הם המפתחות המרכזיים להצלחתו של כל ארגון.  

המרכזיות המתרחשות, ההתאמה לסביבה ולצרכיה ובניית הכשירות האנושית הנדרשת להתמודדות עם 

אנו חיים בעידן בו המציאות משתנה תדיר, וקצב השינויים בעולם הולך וגובר. בעולם שכזה הבנת המגמות 

)מתוך סידור התפילה( 

ללמוד וללמד ,לשמור, ולעשות ולקיים"... 

"ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל ,לשמוע , 

פעולתו, תמהיל כוח העבודה והיכולות של האנשים העובדים בו, לשינויים בסביבה הפנימית והחיצונית 

הנהגה ומכניזם מערכתי הפועלים באופן רציף וקבוע להתאמת שירות המדינה על מבנהו הארגוני, דרכי 

המשאב המרכזי למימוש הייעוד והחזון של השירות.   

מתמיד, לתפישת למידה כוללת ואחידה שתשמש כפריזמה דרכה ינוהל ויפותח ההון האנושי, המהווה את 

שירות המדינה, כארגון לומד המכיל בתוכו שונות רבה בין הגופים המרכיבים אותו, נדרש כיום אולי יותר 

תחום העיסוק המרכזי של  מערך הלמידה וההדרכה בשירות המדינה.  

אין ספק כי אתגר פיתוח היכולות של ההון האנושי בשירות המדינה, והתאמתו למציאות המשתנה,  הינו 

שבה הוא פועל." )עמ' 7(.   
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בתחום הלמידה וההדרכה לבין מיקוד בפיתוח מומחי תוכן פנימיים, in house בנושאי ליבה מרכזיים. האם 

 )out source( שאלות נוספות שהוצפו הינן כיצד ליצור איזון בתפישת ההפעלה בין השימוש ב- מיקור חוץ

של שירות המדינה או שיש להשקיע השקעה רוחבית בכלל בעלי התפקידים בשירות.    

השאלה האם להשקיע את משאבי הלמידה  באוכלוסיות יעד ספציפיות שהוגדרו כמרכזיות למימוש היעדים 

תפקידו כמוציא לפועל של פעולות למידה והדרכה שונות עבור כלל עובדי שירות המדינה. כמו כן, עלתה 

דילמה נוספת שעמדה בפני הועדה היא מהו התמהיל הנכון בין תפקיד קביעת המדיניות של המטה לבין 

בשירות המדינה לבין הביזור למשרדים השונים לטובת  התאמה מיטבית יותר לצרכים השונים.   

היבט אחד הינו הדילמה הקיימת באיזון הנכון בין תפישת הפעלה המרוכזת ע"י מטה הלמידה וההדרכה 

והמתאים ביניהם, קל וחומר אמורים הדברים בארגון גדול ומשמעותי כמו שירות המדינה בישראל.  

בהיבטים השונים המאפיינים את המתחים בהפעלת מערך הלמידה בכל ארגון, ואת מציאת האיזון הנכון 

בגיבוש תפישת ההפעלה של מערך הלמידה בשירות המדינה היה על הוועדה לתת את הדעת ולהכריע 

 

קוהרנטית ומאוזנת המתאימה לשירות המדינה בעת הזו. 

הלמידה בשירות המדינה, ואת המתחים המאפיינים מערך זה, ומתוכם גיבשה תפישת למידה כוללת, 

במסגרת עבודתה, בחנה הוועדה את ההיבטים השונים המאפיינים את האתגרים בהם מצוי מערך 
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המשאבים הנחוצים למימוש תפישה זו. 

הארגון לאור אתגריי העתיד. כל זאת תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, בקרה והערכת הלמידה, והגדרת 

של שירות מדינה מקצועי, אפקטיבי ויעיל, המוביל את השירות הציבורי להישגים בהתאם למטרות ויעדיי 

המסמך מציג תפישת למידה חדשה ומנגנון הפעלה אשר ישרת את צרכיו ואת מאפייני פעילותו המשתנים 

ומתייחס לועדות ולרפורמות קודמות בתחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה.  

מבסס תשתית תיאורטית ומושגי יסוד בעולם הלמידה, סוקר את מערך הלמידה בארגונים בארץ ובעולם, 

ומתוכם נגבש תפישת למידה כוללת ומתווה תומך להפעלת מערך הלמידה בשירות המדינה. מסמך זה 

במסמך זה ננתח את המצב הקיים כיום במערך הלמידה ההדרכה בשירות המדינה, את עוצמותיו ואתגריו 

הפוטציאל האישי והמקצועי שטמון בהם ובכך לקדם ולממש את ייעודו של שירות המדינה. 

הנגישות הדרושה לידע, לכישורים ולמיומנויות הנדרשים לצורך ביצוע תפקידם על מנת שיכלו  לממש את 

מרכזי למימושה – ניתן יהיה ליצור את התנאים שיאפשרו להבטיח שלכל עובד ולכל מנהל בשירות תהיה 

באמצעות  גיבוש תפישה זו  המשתלבת  ברפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה והמהווה אמצעי 

את היסודות לתהליכי ההכשרה, הטיפוח והפיתוח של ההון האנושי בשירות.  

משותפת' לכלל הארגונים )משרדי הממשלה, יחידות הסמך וכד'( הפועלים במסגרת שירות המדינה, ויניחו 

מטרתו המרכזית של מסמך זה, הינה להמליץ על  תפישת למידה כוללת ומודל מארגן אשר יהוו 'שפה 

אחרים/מתקדמים.    

למצבי האמת בתפקיד הספציפי בו משמש העובד או שגם תכין את העובד לתפקידים פוטנציאליים 

המתבססת על אחריות ארגונית  על תהליכי הלמידה של הפרט. האם ההכשרה תהיה הממוקדת בהכנה 

האם תפישת הלמידה תשים את הדגש על תפישה המעודדת אחריות אישית של הלומד או על תפישה 

בסביבות למידה מזדמנות בהתאם לצורך.   

האם להשקיע בפיתוח סביבת למידה קבועה בסטנדרטים גבוהים )כמו מדרשה/מכללה( או האם להשתמש  

הלמידה או האם להסתמך על סגל מומחה תוכן הבא מהשטח  להכשרה נקודתית. 

לבנות סגליי הדרכה ייעודיים וקבועים המתמקצעים בהדרכת  תוכן והפועלים באופן קבוע במסגרת מערך 



 
 18

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

  

 

 

 פרק 1 
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1. רקע תיאורטי ומושגי יסוד בעולם הלמידה 

בטרם נסקור את המושגים המרכזיים בעולם הלמידה, מן הראוי לתת את הדעת למושג 'למידה'. קיימות 

 הגישה הביהייביוריסטית – מגדירה את הלמידה כשינוי שיטתי ביכולת הביצוע לאורך זמן. למידה 

מספר תיאוריות מובילות בחקר תחום הלמידה: 

 הגישה הקוגניטיבית - קונסטרוקטיביסטית – שמה דגש על טיפוח חושב עצמאי ומיומן ומגדירה את 

 . 1השפעה מתמשכת על דרכי החשיבה  והפעולה של הלומדים

מערבת שינוי בידע, אמונות, התנהגויות, מיומנויות ועמדות – השינוי מתגלה בחלוף הזמן והוא בעל 

 הגישה החברתית – מגדירה את הלמידה כתהליך של חיברות המתרחש באינטראקציה עם בני אדם 

 . 2יצירת סכמות

הלמידה כתהליך חשיבתי במוחו של הלומד שעיקרו תהליכי תפיסה וקליטה מבוקרת של מידע על ידי 

. כיום, חשוב  4בשנים האחרונות קיימת מגמה הולכת ומתחזקת של מעבר מ'ארגון מדריך' ל'ארגון לומד'

 . 3אחרים תוך הבנייה משותפת של תרבות, ערכים ונורמות

'הדרכה' היא דרך למימוש תהליכי למידה בארגון ולהפיכתו לארגון לומד. הדרכה היא תהליך לימודי 

 הטמעת ערך הלמידה כחלק מהתפישה הניהולית של הארגון 

 שימוש בפרקטיקות ותהליכי למידה מוחשיים והתנסותיים 

 יצירה של סביבה תומכת למידה 

'ארגון לומד' הן:  

יותר מאי פעם שארגונים יהיו 'ארגונים לומדים'. אבני היסוד המרכזיות במיסוד והטמעת התפישה של 

                                                          

בתפקיד ושיפורו המתמיד. 

א. מועילות (Effectiveness) – המועילות עוסקת במבחן התוצאה, קרי בהשפעתה על הביצוע 

מנת שההדרכה תממש את יעודה עליה להתאפיין בשני תנאים עיקריים: 

באמצעות הקנייה ושיפור של ידע, מיומנויות, עמדות והתנהגויות הנדרשים לעיצוב דמותו של העובד. על 

שיטתי, מתוכנן ומבוקר המיועד לסייע לעובדים ולמנהלים בארגון למלא את תפקידם בצורה מיטבית 

 Senge, 2006 
4
 Bandura, 1977 

3
 Brooks & Brooks, 1999 

2
 Bower & Hilgard, 1981 

1
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את מטרות ההדרכה: המועילות מחייבת תהליכים מתמידים ורצופים של אבחון ומיפוי צרכי למידה וכנובע 

על מנת ששני תנאים אלו  יתקיימו נדרשים מספר תהליכים הכרחיים, שללא קיומם לא ניתן יהיה להשיג 

המשאבים. 

ב. יעילות (Efficiency) – היעילות עוסקת בתהליך של הפקת מירב הלמידה, תוך מיצוי אופטימלי של 

תהליכי הערכת אפקטיביות של פעולות ההדרכה.  היעילות תושג באמצעות קביעה מוסדרת ומקצועית של 

מהם קביעת הנושאים אשר נדרשים ללמידה והתאמת התהליך ההדרכתי לצורך, כמו גם הטמעה של 

מברור המושגים "למידה" ו- "הדרכה", ניתן להגדיר את  תפקיד מערך הלמידה כמערך האמון על תכנון, 

והמשכיות בין פעולות ההדרכה והטמעה של שיטות מתאימות ללמידה.  

תהליכי הלמידה, קביעת קווים מנחים לדמותם של מנהלי ועובדי יחידות ההדרכה והלמידה, יצירת רצף 

 להוות כלי מרכזי התומך במימוש אסטרטגיית הארגון וביכולת הארגון להגיב ולהתמודד עם שינויים 

הנגזרים מכך הינם:  

הנחוצים לעובדים לצורך קידום המטרות האסטרטגיות של הארגון. תפקידים נוספים של מערך הלמידה  

פיתוח, ביצוע והערכה של כלל התהליכים הנדרשים לצורך הקנייה של ידע, מיומנויות, ערכים ותרבות 

 לטפל בכשירותו של העובד והמנהל וביכולת הביצוע שלו בהתאם לתחום עיסוקו, תפקידו ומסלול 

נדרשים או נכפים, דרך מימוש תהליכי למידה מתאימים. 

 לטפל בכשירות הארגונים השונים בשירות המדינה בהתאם לצרכים המשתנים והמשימות המוטלות 

התפתחותו ועל פי צרכי הארגון. 

 להכשיר ולטפח את יחידות הלמידה כך שלאנשי הלמידה בארגון יהיו הכישורים והניסיון הדרושים 

עליהם על פי צרכי הארגון. 

א. ניהול הדרכה – ניהול ההדרכה הינו ניהול תהליכי ההדרכה בארגון בהלימה לאסטרטגיה הארגונית. 

הקשורים בהדרכה. ההדרכה היא תחום ידע תשתיתי הכולל בתוכו שלושה נדבכים מרכזיים: 

על מנת להבין לעומק את המענה ההדרכתי שמספק מערך הלמידה בארגון, נסקור כעת מושגים מרכזיים 

לעצב ולספק מנעד הולך וגדל של התערבויות למידה בארגון. 

ההערכה לניהול שוטף, קבלת החלטות ועוד 

שגרות הדרכה תומכות; ניהול ידע; ביצוע הערכת אפקטיביות ההדרכה והלמידה ושימוש בתוצאות 

הניהול כולל בתוכו את איתור צרכי הלמידה בארגון; גיבוש תכנית ההדרכה בארגון ותקצובה; ניהול 
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ב. פיתוח הדרכה – פיתוח הדרכה הוא תהליך שיטתי של ניתוח צרכים והתאמת פתרונות כדי לחולל 

ג. הוראת הדרכה – הוראת הדרכה היא אופן היישום בפועל של תהליך הלמידה וההדרכה וכוללת: 

שיטות לימוד; פיתוח אמצעים ועזרים תומכים; תכנון מוצרים הדרכתיים; פיתוח תפישות וכלים ועוד 

התפקיד. פיתוח ההדרכה כולל: ניתוח מרכיבי תפקיד; התוויה של רציונאל ומבנה הכשרה, כמו גם של 

למידה אפקטיבית ויעילה על ידי תכנים, שיטות ואמצעים מתאימים המביאים לביצוע מיטבי של 

בין הפעולות ההדרכתיות המשמעותיות, חשוב לציין את ההכשרה, אשר מהווה נדבך מרכזי בתהליכי 

ההדרכה ועוד.  

trainer"; הבניית וביצוע תוכניות חניכה; מתן הרצאות בתחומים מגוונים; התאמת הטכניקה למטרת 

train the " ,העברת ההדרכה בפועל; ליווי והכשרה של צוות הלמידה וההדרכה, מומחי התוכן ביחידה

עם תום תקופת ההכשרה. ניתן לערוך הבחנה בין הכשרה לתפקיד לבין הכשרה בתפקיד. הכשרה 

של תפקידו.  ההכשרה מתקיימת על ידי גורם שהוסמך להכשיר ומאפשרת ללומדים לבצע תפקידם מיד 

הלמידה שעובר העובד ובה הוא רוכש את הידע, ההבנה, המיומנויות והעמדות הדרושים לו לביצוע מיטבי 

לתפקיד הינה פעילות הדרכה שמטרתה להקנות לעובד את הידע והמיומנויות הדרושות לו טרם כניסתו 

לתפקיד. לעומת זאת, הכשרה בתפקיד הינה פעילות הדרכה שמתבצעת לאחר ההכשרה הראשונית, 

שבהן: קורס הינו הכשרה מסמיכה אשר לרוב מבוצעת בסדרה של מפגשים המיועדים ללימוד של נושא או 

קיים מגוון רחב למדי של פעולות הדרכתיות המשתייכות לקטגוריה של 'הכשרה בתפקיד', להלן העיקריות 

המבצעים בפועל את תפקידם. 

במהלך החיים הארגוניים של העובד ומטרתה לשכלל ידע, מיומנויות ועמדות ולתמוך בביצועים של עובדים 

תחום מסוים. השתלמות הינה פעולה הדרכתית שאיננה מסמיכה ואשר מטרתה לחשוף את העובד לידע, 

כלים ומיומנויות נוספים בתחום העיסוק שלו.  OJT( On the Job Training( היא הכשרה סדורה 

מושג נוסף שחשוב לתת עליו את הדעת הינו מושג הערכת אפקטיביות ההדרכה ויעילותה, תהליך 

ושיטתית המתרחשת בתנאי מציאות במהלך התפקיד עצמו על ידי הדגמה, אימון וחונכות. 

  

)"החזר ההשקעה בהדרכה" – ROI( )ראה פירוט בפרק 9(.  

וההשפעה של הלמידה על התוצאות הארגוניות והן את היחס בין ההשקעה בהדרכה לתוצאות הארגוניות 

ההדרכה )בחירת ובניית הפתרון ההדרכתי(, את תוצריו היישומיים ברמת ביצועי העובדים בשטח 

המהווה חלק אינטגרלי ורלוונטי בניהול ההדרכה בארגון. הערכת האפקטיביות מודדת הן את תהליך פיתוח 
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א. המרכיב הראשון והמרכזי הוא מרכיב האנשים הכולל הן את 

ואמצעים. 

המודל המארגן לתפישת הלמידה כולל ארבעה מרכיבים מרכזיים:  אנשים, תוכן, מנגנון הפעלה, תשתיות 

1.1. מודל תיאורטי מארגן לתפישת הלמידה   

ב. המרכיב השני הינו מרכיב התוכן אשר נותן מענה לשאלות מיסוד הידע וחומרי ההדרכה.  

תוכן בעולם הלמידה וישמשו כ-Learning Advisors )יועצי למידה( בארגון.   

הלמידה. בהתאם, ישנה חשיבות קריטית לאיתור, מיון והכשרה של אנשי הלמידה כך שיהיו מומחי 

ולכן נמצאים בעמדת מפתח המקנה להם היקף השפעה מכריע בכל הקשור לתוצאות תהליכי 

הגורם המקצועי ביותר בתחום המתווים את תהליכי הלמידה 

וליעדים של בעל התפקיד הרלוונטי. אנשי הלמידה בארגון הם 

הלמידה וליצור תהליכי למידה המתאימים למאפיינים, לאתגרים 

להגדיר ולתעדף את אוכלוסיית היעד על מנת למקד את תהליכי 

יחידת הלמידה. האתגר של יחידת הלמידה בהיבט זה הוא 

אוכלוסיית היעד כולל את הלקוחות והצרכנים המרכזיים של 

אוכלוסיית היעד בתוך הארגון והן את אנשי הלמידה. מרכיב 

על תכניות ההדרכה להיות מגובשות באמצעות תהליך מובנה של פיתוח הכשרה המתבסס על ניתוח 

בניתוח התפקידים המאפיינים את הארגון והנכללים ב"ספר העיסוקים".                                                                                                  

תוכניות הדרכה כך שיהיו תואמות את יעדי הארגון והאתגרים עימם הוא מתמודד ותיקוף והעמקה 

בארגון.  עיקר העשייה במרכיב התוכן מתמקדת בתיקוף חומרי הדרכה, פיתוח אסטרטגי מתמיד של 

למיסוד וניהול הידע בארגון, במטרה לתעד ולהבנות את ההכשרות, ובפרט את הכשרות הליבה 

מרכיב זה מתייחס לגיבוש הבסיס והתשתית המקצועית של הלמידה בארגון על ידי הגדרת מנגנונים 

התפקיד ברמת הידע, המיומנויות והתפישה, הנדרשים מבעל התפקיד במצבי התפקוד השונים 

  

ושכיחות במצב האמת(. 

תהליך ההכשרה הצפוי בהמשך )השתלמויות, הכשרות המשך וכו'(. 3. חשיבות )לאור קריטיות 

התפקוד במצב האמת, על פי מספר שיקולים: 1. יכולת לבצע את התפקיד מיד עם סיום ההכשרה. 2. 

ההדרכה והדרגתיות ברמות הקושי, בין פרקיה השונים. תעדוף נושאי ההדרכה יתקיים לאור צרכי 

בשירות.  תכנית הדרכה מגובשת תיבנה על פי רציונל מארגן תוך שמירה על רצף התכנים, שיטות 
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ג. המרכיב השלישי הוא  מנגנון ההפעלה הנותן מענה למבנה הארגוני, הנהלים והבקרה התומכים 

           תרשים 1: פיתוח וגיבוש תכנית הכשרה 

 

 

 

 

תהליך פיתוח וגיבוש תכנית הכשרה יבוצע על פי הרצף הבא )בהתאם למודלים מקצועיים(:  

 

ד.   המרכיב הרביעי הינו מרכיב התשתיות והאמצעים העוסק בעיצוב חווית הלמידה של העובד והמנהל 

 

היבטים של תקציב, סמכויות, הכשרות מסמיכות ומקצועיות, כמו גם תהליכי הבקרה וההערכה.   

מנגנון ההפעלה יתייחס לקשר בין המטה לבין יחידות הלמידה בכלל הגופים בשירות המדינה כולל 

ההפעלה אמור להתייחס הן לרמה של יחידות הלמידה בגופים השונים והן לרמה של המטה. בנוסף, 

תחומי האחריות, הסמכויות, הנהלים ומנגנוני הבקרה שלו. לעניין זה, בשירות המדינה, מנגנון 

במימוש התפישה. מנגנון ההפעלה של מערך הלמידה בארגון כולל את המבנה הארגוני של המערך, 

                                                          

 

 

והתחדשות מקבילים.  

כן,הצורך לקיים מוכנות וכשירות מתמדת, מחייבת את מערך הלמידה לאפשר תהליכי מוכנות 

בדינאמיות גבוהה המחייבת גמישות מרובה לבין ארגון שמרני במהותו שתהליכיו מורכבים. כמו 

מרובת מכשירים.  לצד זאת, יש לשמור על שילוב נכון ומאוזן בין התאמה לסביבה המאופיינת 

שיהיו מותאמים למאפייני ההדרכה וסביבת הלמידה, תוך שימוש באמצעי למידה מרחוק, ובלמידה 

, מחוללי לומדות וסימולטורים  (LMS( 5יש ליצור תשתית הדרכתית פיזית- כיתות, טכנולוגיות למידה

צריכה לשקף את חווית השירות המיטבית לציבור מדינת ישראל – חדשנית, טכנולוגית, מהירה וזמינה. 

באופן שמשקף את חווית השירות המיטבית שעליו לתת. בשירות המדינה חווית הלמידה של העובדים 

 Learning Management System 
5

 

לפתרון 
עקרוני  
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הצורך  
אבחון   
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א. למידה פרונטלית – תהליך למידה שעיקרו מפגש פנים אל פנים בין מומחה לבין לומדים בסביבת 

למידת תמהיל )Blended(  המשלבת כמה שיטות למידה בהתאם למטרת ההכשרה ולמאפייני הלומדים. 

בפרק זה מובאות שיטות למידה מסורתיות ומתפתחות. שיטת הלמידה המומלצת היא למידה מעורבת- 

1.2. שיטות למידה 

ב. למידה מתוקשבת – למידה המתבצעת באמצעות מערכות טכנולוגיות מבוססות רשת. הלמידה 

למידה מסורתית )כיתה(.  

ג. למידה חברתית – למידה שיתופית היא למידה המתרחשת בקונטקסט חברתי , באינטראקציה בין 

בהתנהגות. 

4. מציאות רבודה – סביבת מולטימדיה המייצרת סימולציה לצורך התנסות וייצוג היבטים שונים 

בסביבת העבודה. 

ניידים, המתרחשת בכל זמן ובכל מקום, יוצאת מכותלי מרכזי הלמידה ומאפשרת למידה 

3. למידה באמצעות מכשירים ניידים )למידה ניידת( – למידה המתבצעת על בסיס מכשירים 

תומכי ביצועים )נותני משוב בזמן אמת(. 

2. למידה לא מקוונת – למידה באמצעות לומדות, משחקי למידה, קורסים מתוקשבים וכלים 

1. למידה מקוונת - למידה מרחוק בשיעורים מקוונים, המשלבת משחקי למידה אינטרקטיביים. 

ניתן לחלק למידה זו לארבע קבוצות עיקריות: 

מתאפשרת בכל זמן ובכל מקום תוך נגישות למידע כגון מערכי למידה, לומדות, סרטונים וכדומה.  

ד. למידה עצמית )יחידנית(  - למידה המבוססת על עיבוד הלמידה באופן עצמאי. 

עמיתים)יכולה להתקיים בקבוצות קטנות או בקבוצה גדולה בליווי הנחייה(. 

לומד לקבוצת התייחסות )במרחב הפיזי או הדיגיטלי(. למידה זו היא במהותה למידת 

ה. למידת חקר -  תהליך הבניה אישי של ידע המושג באמצעות חקר אישי. שיטה זו מניחה כי המענה 

ו. מודל "הכיתה ההפוכה" – מודל ללמידת חקר שבו הלומדים לומדים באופן עצמאי במסגרת 

לקצב השינויים הגדול של הסביבה הוא יצירה של גמישות מחשבתית בקרב הלומד. 

אישית או שיתופית את הנושאים המרכזיים של השיעור הבא.  לאור הידע שנלמד טרם השיעור, 
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ז. תרגול והדמיה – תרגול מעשי על הפלטפורמה האמיתית או בסבית האמת . כלי רב שיטות, תת-

מורכבים. 

ההתמקדות היא בהתנסויות ובתרגולים, בעיבוד תוצרי הלמידה העצמית ובהבהרת נושאים 

ח. משחק ומשחוק – הכנסת אלמנטים מעולם המשחקים בפעילות או בסביבה לא משחקית כדי 

שיטות וטכניקות. 

ט. חניכה- מערכת יחסים המכוונת להתפתחות אישית, שבה אדם מנוסה או בעל ידע רב יותר, מסייע 

מעמיק של יכולות קוגניטיביות כגון קבלת החלטות או עבודה בתנאי חוסר וודאות. 

להוביל את הלומדים לתהליך למידה ושינוי התנהגותי. בנוסף המשחק מאפשר לימוד ותרגול 

 

בהנחייתו של אדם בעל ידע או ניסיון מצומצמים יותר. 

אימוץ התנהלות גמישה זו מצריכה שינוי בקצב הלמידה )"העלאת הילוך"( – שינוי שעיקרו בקצב פיתוח 

העסקה(.   

הארגון – Changeability והן בהסתכלות על רמת הפרט והעובד הבודד – Employability )הפיכתו לבר-

את הצורך לאמץ התנהלות של גמישות ודינמיות אשר באה לידי ביטוי הן בפיתוח יכולת ההשתנות של 

השינויים בסביבה הארגונית אותם פרטנו לעיל מורגשים היטב גם במדינת ישראל ומעוררים בקרב ארגונים 

1.3.1. שינוי בקצב הלמידה 

הלמידה לתת מענה.  

אינם פוסחים גם על שירות המדינה ולפיכך יוצרים אתגרים ומורכבויות בהווה ובעתיד עליהן צריכה תפישת 

. "כללי המשחק" שעתידים להשתנות בעולם הלמידה בהקשר של מגמות אלו –  6להתמודדות עם שינוי

ביעדים העסקיים והאסטרטגיים שלו. בעולם כזה, עלינו למצב את הלמידה בארגון כמנוע הדוחף 

נדרש הארגון באופן מתמיד לתת מענה לשאלה "מהו הערך שלו" ולמצוא בכל פעם דרך חדשה לתמוך 

כיום. לצד חוסר וודאות ועמימות המלווים את ה"חיים העסקיים" של הארגון )המטרות שלשמן הוא קיים(, 

המתרחשים  בסביבה הדינאמית והמורכבת בה אנחנו פועלים. המילה 'שינוי' היא מילת מפתח במציאות 

מטרת סקירת המגמות העתידיות בתחום הלמידה בעולם הוא ללמוד ולהבין את השינויים המרכזיים 

1.3. מגמות עיקריות בעולם בתחום הלמידה 

                                                          
 Towards Maturity, 2014 
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1.3.2. מערך הלמידה כשותף עסקי 

לערוצים בהם משתמש )Multi Device Learning-יפורט בהמשך(.  

כך, נדרש הארגון להפוך את המידע לנגיש וזמין בהתאם לציפיות העובד )צרכן המידע( ובאופן המותאם 

הנגשת זמינות הלמידה לזמן האמת, לרגע שבו תדרש בפועל , לצד הקניית הכישורים ללמידה עצמאית. 

מנועי חיפוש באינטרנט בכלל ו'גוגל' בפרט( – מתחדד עוד יותר הצורך לספק למידה בזמן אמת. כלומר 

יתרה מכך יש לציין כי בעידן הטכנלוגיה בו אנו מצויים כיום, המאופיין בריבוי מקורות מידע נגישים )דרך 

יותר(  - יעד שאינו  פשוט לפיצוח. 

8למעשה, יחידת הלמידה נדרשת   'to deliver more for less' )להפיק תפוקות רבות יותר בזמן קצר 

7עיבוד המידע שנקלט ולתמוך בלמידה על פי המודל של 70:20:10  )ראה להלן בסעיף 1.2.5(.  

שיוכלו להתחבר בדרכים מגוונות לקונטקסט )וידיאו, משחקים, פעילויות ועוד...( וכך להגביר ולחזק את 

 ("bite-size learning") למידה או סרטונים קצרים. אלה מייצרים את הצורך לעצב יחידות למידה עצמאיות

כמו גם, שימוש ביחידות לימוד קצרות שמטרתן לענות על אתגרי הקשב הקיימים כיום – על ידי קפסולות 

בהתאם לצורך והן למידה מתמשכת "מחוץ לכיתת הלימוד".  

הלמידה באופן כזה שיהיה מותאם לקצב השינויים המתרחשים בארגון ובסביבה ויאפשר הן למידה 

מגמה מרכזית ביותר אשר הולכת ומתחזקת היא  מיצוב מערך הלמידה כ-Business Partner , כלומר, 

                                                          

הארגון לאנשי הלמידה היא על ידי שיתוף המנהלים העסקיים בתכנון של מופעים הדרכתיים. כך, החיבור 

אינטגרלי מתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות בארגון. אחת הדרכים ליצור ולקדם את השותפות בין מנהלי 

בכדי לתמוך בהשגת יעד זה של מיצוב יחידת הלמידה כשותף עסקי, חשוב שאנשי הלמידה יהיו חלק 

להשיג יעדיו, אלא גם על יכולת הארגון להגביר את מחויבות העובדים. 

של יחידת הלמידה שותפה עסקית ואסטרטגית היא בעלת השפעה מכרעת לא רק על היכולת של הארגון 

והאתגרים מולם מתמודד הארגון, לצד היותה פרקטית ומוכוונת ליישום בתוך המציאות הארגונית. היותה 

הדרכתיות. לשם כך, על הלמידה הארגונית להיות ממוקדת בצרכים העסקיים, הכישורים הרלוונטיים 

עם האסטרטגיה הארגונית ולהביא לארגון ערך על ידי תרגום האסטרטגיה ויעדי הארגון לפעולות 

עוד "יחידה שמספקת שירותים בלבד" כי אם יחידה שתפקידה להתחבר לליבה העסקית, להיות מתואמת 

כשותף עסקי אמיתי המחובר לחיי היום-יום של הארגון. עיקרה של מגמה זו בכך שיחידת הלמידה איננה 

 Towards Maturity, 2014 
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על מנת שיחידת הלמידה תגבש את מקומה כשותף עסקי, מתחדד הצורך גם בחיזוק הערכת הלמידה 

Aids- עזרים לעבודה השוטפת הכוללים פורמטים, טיפים מקצועיים, צ'ק ליסטים של תהליך העבודה וכ"ו(. 

Job  ולהפוך אותה לממוקדת ברכישת ניסיון מעשי הקשור קשר הדוק לעבודה השוטפת )למשל, על ידי

למנהלים, לצד שימוש בדוגמאות ותרחישים מחיי היום-יום של העובד בארגון, יכולים למנף את הלמידה 

מגמה בולטת נוספת היא המעבר לשימוש ב-Big Data, תופעה שעיקרה בצמיחה האקספוננציאלית של 

 Big Data-1.3.3. שימוש ב

מחוץ למערך הלמידה.    

בעיקר משום שהלמידה הארגונית איננה מתקיימת יותר רק ב"חדר הלימוד" ומותחת את הגבולות אל 

במבחן המציאות הארגונית.  למרות שהצורך בהערכת הלמידה קיים כבר היום, בפועל צורך זה מתגבר 

בארגון, שכן היחידה נדרשת ליצירה של שינויים התנהגותיים שיביאו לשיפור ביצועים ותפקוד ויעמדו 

                                                          

תהליכי למידה פורמליים וא-פורמליים המתקיימים בתוך הארגון ועבור בעלי עניין נוספים כגון לקוחות, 

טכנולוגיות למידה הנן טווח רחב של יישומי תוכנה המאפשרים לארגון לפתח, להפיץ, לנהל ולהעריך 

1.3.4. התקדמות טכנולוגית 

 

לפרסונאליזציה של תכני הלמידה, אולם רק 22% מיישמים זאת .   

המותאמת באופן אישי לצרכי הלומד. כיום, 90% מהארגונים מעידים כי הם רוצים לאמץ תוכניות 

Big Data הוא האפשרות להשתמש בניתוח הנתונים כאמצעי להפוך את הלמידה לאישית, כלומר, למידה 

.  יתרון נוסף של שימוש ב- 9רק 21% עושים שימוש בניתוח האנליטי לצורך שיפור השירות שהם מציעים

מתוך המשיבים עושים שימוש בנתונים בעיקר על מנת לעצב סביבת למידה יעילה ואפקטיבית יותר, ואילו 

מערכות LMS יש יכולות ניתוח רבות, אך על פי המחקר של Towards Maturity אנו למדים כי  33% 

הלמידה באמת מחוללת שינוי ומסייעת לארגון להשיג יעדיו. בפועל, לארגונים רבים העובדים עם 

הלמידה בארגון אלא מעולמות נוספים בתוך הארגון מאפשרת ליחידת הלמידה לבחון ולהעריך האם 

הלמידה, מהווה מגמה זו הזדמנות של ממש שכן היכולת לעשות שימוש בנתונים שמגיעים לא רק מעולם 

מידע רב. שימוש במידע זה מאפשר לארגונים קבלת החלטות מבוססת נתונים וסטטיסטיקות. עבור יחידת 

 Towards Maturity, 2014 
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את הדרך בה אנחנו לומדים ומהווה אמצעי עיקרי להאצת הלמידה בכך שהיא הופכת ידע לנגיש ברגע 

טכנולוגיים 29% מסך ההשקעה בלמידה )עלייה של 200% משנת 2010!(. הטכנולוגיה שינתה לחלוטין 

טכנולוגיות הלמידה ממשיכות להתפתח בקצב שיא. על פי Towards Maturity, בשנת 2013 היוו אמצעים 

טכנולוגיות בעולם המחשוב וכן להתפתחות מאפייני הארגון המודרני בכלל ומאפייני ההכשרה בו בפרט.  

וממשקים . התפתחות טכנולוגיות הלמידה ב- 30 השנים האחרונות קשורה קשר הדוק להתפתחות 

הצורך. בנוסף, מעבר לעובדה כי טכנולוגיה מאפשרת גמישות והתאמה, השימוש בה גם מקדם את 

                                                          

 .Engaging – למידה מושכת\מחברת 

 למידה מתמשכת על פני זמן  

 אינטראקציה חברתית 

 רלוונטיות ללומד )מזהה את הצורך ומידת היישום של הלמידה עבורו באופן אישי( 

 למידה פעילה 

מנת לקיים למידה אפקטיבית נדרש תמהיל של המרכיבים הבאים: 

אצל הלומד שבועיים לאחר הלימוד במידה ולא ביצע חזרה או יישום. חקר הלמידה מראה כי על 

מנותק מקונטקסט חסר משמעות לאורך זמן וכי רק אחוזים בודדים מהנלמד בשיטה זו נשמרים 

Ebbinghaus מחקרים בדבר עקומת שיכחה )forgetting curve( המוכיחים כי לימוד פרונטלי 

אפקטיביים, משום שהם מביאים לאחוז קטן של שימור ידע לאורך זמן. כבר ב 1885 פרסם 

2. למידה מסורתית לא אפקטיבית:  תהליכי למידה מסורתיים )לימוד פרונטלי בכיתה( הוכחו כלא 

נתון. תהליכי למידה מסורתיים המנותקים מקונטקסט יוצרים קושי רב עבור קהל יעד זה .  

וה-90( מורגלים בתהליכי למידה קצרים מבוססי מדיה הקשורים לבעיה או מצב בו נמצאים ברגע 

1. שינויים בין דוריים בדגש כניסת בני דור ה Y למעגל העבודה: בני דור ה Y )ילידי שנות ה-80 

שלושה מניעים מרכזים מלווים את פיתוח הטכנולוגיות לצרכי למידה בארגון והטמעתן: 

 . 10ולאפשר השפעה על 21% יותר מהעובדים, בהשקעה של פחות זמן

האפקטיביות של יחידת הלמידה בכך שמצליח להוריד לאורך זמן 17% מהעלויות המושקעות בלמידה 

 Kineo, 2014 
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דמוי שיעור\הרצאה בו המדריך\מרצה מעביר 

2. למידה סינכרונית- מפגש למידה בזמן אמת  , 37%
מתוקשב

שונים. 
38% 

ת, 18%  כיתה,  לומדות, משחקים, מצגות ופרטי מידע 
וירטואלי

העבודה של תכנים מתוקשבים בהם 
כיתה  

מתוקשבת(- למידה עצמאית לרוב בעמדת  5%
חברתי,    נייד, 2%

1. למידה באמצעות מחשב )למידה 

הנחלקים לשלוש קטגוריות מרכזיות: 

11לפי סקרי Training Magazine מרבית הלמידה בארגונים כיום )2014( מתבצעת באמצעים מתוקשבים 

 

 

 

 

 

 

משנה כגון נסיעות למקום ההדרכה.  

טכנולוגיה כאשר הסיבות המובילות הנן: התאמה למגבלות תקציב, זמן והרצון להפחתת עלויות 

Gruop. ניתן להתרשם כי מרבית הארגונים )בארה"ב( מבקשים ליעל תהליכי למידה באמצעות 

Novations  בגינן ארגונים מאמצים טכנולוגיות למידה בהתאם לסקר מקיף שערך גוף המחקר

הארגונים מאמצים טכנולוגיות למידה מסיבות של יעילות. בתרשים המצורף 5 סיבות מרכזיות 

משמעותית בהשוואה ללמידה פרונטלית של אותו תוכן. סקר Novations Gruop מראה כי מרבית 

3. השאיפה ליעילות מקסימלית בקרב ארגונים: למידה מרחוק מבוססת טכנולוגיה יעילה 

יעילות ואף שיפור של זו עבור הארגון.  

שילוב טכנולוגיות למידה בתהליכי למידה מאפשר יישום גישות למידה אפקטיביות תוך שמירה על 

11 המתייחסים לשוק האמריקאי בשנים 2000-2014, 

 

תרשים 2: סיבות לאימוץ טכנולוגיות למידה                          

תרשים 3: התפלגות תהליכי הלמידה 2014 
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המגמות המרכזיות שניתן לזהות בתחום הטכנולוגיה הן: 

להקניית ידע ומיומנות בסמוך לביצוע או במשיכה ע"י הלומד בהתאם לצורך או מצב בו נמצא. 

)כדוגמת Facebook( לאותן מטרות. הלמידה הניידת מתייחסת לשימוש באפליקציות טלפון חכם 

ברשתות חברתיות פנים ארגוניות )כגון Jam או Yammer( וכן שימוש ברשתות חברתיות פתוחות 

תאוצה בשנים האחרונות ועתידיות להתרחב בשנים הקרובות. הכוונה הינה לשיח מקצועי וחברתי 

3. למידה חברתית ולמידה באמצעות מכשירים ניידים-  אלה מגמות חדשות יחסית התופסות 

  . 12אחרות

הזמן. תוכנות בולטות בתחום זה הינן Skype, GoToMeeting, Webex, Lync ועוד רבות 

את התכנים באמצעות תוכנה בזמן אמת לתלמידים מרוחקים המחוברים לאותה תוכנה באותו 

Multi Device Learning  )למידה מרובת מכשירים(: כיום, ארגונים נדרשים לאפשר למידה 

Gamification  )"משחוק"(:  הכנסת אלמנטים של משחק בתהליכי למידה ושינויים ארגוניים.  עפ"י 

אנשי המקצוע בתחום להתאים שיטות וחוויות למידה לקהל היעד.     

והשגת מידע בכל רגע נתון. הרגלים אלו עומדים בסתירה לשיטות למידה מסורתיות ומחייבות את 

למידה בטלפונים חכמים, שינתה את האופי בו כלל החברה בדגש אוכלוסייה צעירה חווים למידה 

הסלולרי, 52% מהם בדרכם לעבודה ו-62% מהם באמצעות אפליקציות של רשתות חברתיות. 

מדהים בהתחשב בכך ש-70% מהעובדים מעידים על עצמם כ-מבצעים למידה באמצעות המכשיר 

Towards Maturity, רק אחד מתוך חמישה אנשי למידה עושים שימוש בפעילות Mobile – נתון 

מגמה זו, היא יצירת "מוצרי למידה" שמותאמים למכשיר הסלולרי )למידת Mobile(. ע"פ הדו"ח של 

באמצעים טכנולוגיים מרובים אשר יוצאים מגבולות "כיתת הלימוד". אחת הדרכים המרכזיות לאימוץ 

Blended Learning.  )תמהיל למידה(: הכוונה ליצירה של למידה המשלבת אמצעים של למידה 

13מרגישים את ההשפעה החיובית על מידת המחויבות של העובדים בארגון 

בצורך של אנשים לקבל הכרה והערכה על הישגיהם. אנשי למידה העושים בכך שימוש מעידים כי הם 

המשחוק עובד – ראשית, משום שהוא הופך את הלמידה לחווייתית ומהנה, ושנית, מכיוון שהוא נוגע 

בארגון שלו. ניתן לראות ביטויים של מגמה זו החל מקורס מבוסס תחרות ועד שימוש באפליקציות. 

 Gamification-משנת 2014, אחד מכל 4 אנשי למידה )25%( העיד על שימוש ב ATD -דו"ח ה

                                                          

פורמלית עם אמצעים של למידה בלתי פורמלית על מנת ליצור טווח פתרונות רחב ככל הניתן עבור 

 שם  
13

למידה למשרדים או לבתיהם של הלומדים. 
12 יש לציין בהקשר זה, כי בישראל התופעה הזו מתקיימת בהיקף קטן מאוד בעיקר בשל היעדר מרחק רב בין מוקדי 
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בהתפתחות האקדמיה אל מעבר לגבולות המוכר.  

ה-  mooc הוא קורס אינטרנטי מקוון הפתוח לקהל הרחב. קורסי ה- MOOC מהווים מגמה חדשה 

 )Massive Open Online Courses(               

MOOC .1.3.6  16 – קורס פתוח מקוון מרובה משתתפים

אימוץ מודל 70-20-10 משנה את תפקיד אנשי מערך הלמידה ממלמדים למאפשרים. 

האפשרויות והמשאבים הנכונים - בזמן הנכון - ובערוצים המותאמים.  

מנהלים את הלמידה של עצמם. ואולם, אין זה מסיר את האחריות המכרעת שיש לארגון במתן 

70:20:10 הינו שהארגון )או יחידת ההדרכה(, אינו מנהל את הלמידה של העובדים אלא העובדים 

.  אנשי למידה רבים מעלים את החשש כי המשמעות של אימוץ מודל  15חקירת נושאים באופן עצמאי

במסגרת של קורסים בכיתת לימוד כיעילים, בעוד 49% מעידים על עצמם, כי לומדים יותר באמצעות 

ביצירה ובקידום של הזדמנויות ללמידה. באופן כללי, ידוע כי רק 17% מהלומדים, תופשים את הלמידה 

אימוץ ראייה אסטרטגית של 70:20:10 מחייב גיוס של המנהלים בארגון - שצריכים להיות מעורבים 

  .)Yammer פנימי וחיצוני באמצעות רשת חברתית פנים ארגונית )כמו networking והתייעצויות, וקידום

ומעמיתים, חניכה ו-mentoring, קידום הזדמנויות של עבודת צוות, עידוד סביבה התומכת בשאלות 

ועוד. ה-20% הנותרים במודל מתבססים על למידה חברתית - באמצעות משוב הניתן ממנהלים 

בהרחבה של טווח האחריות בתפקיד, בחילופי תפקידים רוחביים, בעידוד למידה וחקירה על בסיס יומיומי 

מתרחשת באמצעים בלתי פורמליים בסביבת העבודה עצמה - במשימות חדשות במסגרת התפקיד, 

מסך הלמידה האפשרית כולה. לפי מודל זה, המדגיש את המעבר של הלמידה "החוצה", 70% מהלמידה 

המוכר של למידה בכיתה. אמנם, מדובר ב- 10% קריטיים ללמידה, אך עדיין מהווים אחוז יחסית קטן 

מודל למידה זה מבוסס על  מחקר המצביע על כך כי רק 10% מהלמידה מתרחשת בפורמט הפורמלי 

1.3.5. מודל 70:20:10  

  . 14פרונטלית, למידה טכנולוגית באופנים שונים, למידה חברתית וכ"ו(

הלומד.  ב-2013 28% משעות הלמידה בוצעו בתמהיל של שיטות למידה מעורבות )כיתה 

 http://telem.openu.ac.il/hp_files/paper/august_2013.html 16
 Towards Maturity, 2014 

15
 Training Industry Report ,2013 

14
 

http://telem.openu.ac.il/hp_files/paper/august_2013.html
http://telem.openu.ac.il/hp_files/paper/august_2013.html
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ההוראה, ולבדוק מודלים קיימים וחדשים ללמידה מרחוק וללמידה מקוונת.  

מתכונת ה-MOOC מאפשרת לאוניברסיטאות להגיע לקהל לומדים חדש, לבחון הנחות יסוד בשיטות 

חשיבות הרשתות והרישות לתהליך הלמידה המתמיד, להם נדרשים כיום אנשי הוראה ועובדי ידע בכלל.  

בצוותים, עידוד לרפלקציה מתמדת, פיתוח PLN (Personal learning network) והבנה מעמיקה של 

מורגשת בעולם הלמידה גם באופן כללי - בעיקר באמצעות הדגשת הלמידה החברתית והשיתופית, עבודה 

האלה וההשפעה האפשרית של זמינותם הרבה על תהליכי למידה בתוך האקדמיה ומחוצה לה, מגמה זו 

תרגילים ושאלוני בחינות( הזמינים ונגישים ברשת. דיונים רבים בנוגע לאופן השימוש בחומרים הפתוחים 

של הרצאות מוקלטות, מאגרי תמונות ומסמכים, ומשאבי למידה אקדמיים מסוגים שונים )בהם סילבוסים, 

במהלך השנים האחרונות פתחו מיטב האוניברסיטאות משאבי למידה מגוונים לציבור הרחב: ערוצי וידאו 

התפתחות נוספת של למידה מקוונת. 

מספקים פורומים אינטראקטיביים המאפשרים אינטראקציה קהילתית בין סטודנטים. Mooc מהווה 

 mooc משתתפים. בנוסף לחומרי קורס מסורתיים כגון הרצאות מצולמות וקריאה, בעיות ותרגילים, קורסי

 לרוב הגישה אליו פתוחה ללא עלות דרך האינטרנט והוא מאפשר השתתפות למספר בלתי מוגבל של 

מסוג זה, המועברים על ידי המרצים הטובים בעולם. 

יותר ויותר אוניברסיטאות מובילות )MIT, סטנפורד, פרינסטון, ייל, הארווארד, דיוק וכו'( מציעות קורסים 

קורסים אלו מציעים הוראה איכותית, בקצב אישי: לכל אחד, בכל זמן ובכל מקום, ובשנתיים האחרונות 
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פרק 2   
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2. סקירה על מערך הלמידה בארגונים בעולם ובמדינת ישראל 

תפישת ההפעלה של הלמידה בשירות המדינה 

 מטרות הגוף המקביל לאגף הלמידה בנציבות שירות המדינה 

 מטרות הגוף המקביל לנציבות שירות המדינה  

עקרונות על 

המרכזיות שעלו בבחינת הקריטריונים הבאים: 

practice בתחומים שונים לשירות המדינה בישראל. לאורך ה- Benchmark נסקור את התובנות 

best  -בעולם, ובארגונים גדולים ארץ, על מנת ללמוד כיצד אלה באות לידי ביטוי ולאמץ את תובנות ה

הועדה ובמסגרתה בוצע Benchmark תוך בחינת תפישות למידה ומודלים ליישום בארגונים מקבילים 

סקירה אודות מערך הלמידה בארגונים מקבילים בעולם ובארגונים בישראל היתה חלק מגיבוש עבודת 

 תוכניות לפיתוח מנהלים 

 גישת תוכניות הלמידה האישיות 

 מודל הגדרת מקצועות הליבה בשירות ומומחי תוכן  

2.1.1. מטרות הארגון המקביל לנציבות המדינה: 

2.1. השירות הציבורי בעולם - עקרונות על 

    : the Civil Service -בריטניה
17

Civil -מטרת הארגון היא - שיפור השירות הציבורי במטרה למלא את מחויבותו לממשל ולציבור. ה 

 Service נדרש להמשיך לפתח ולהתאים את עצמו לאתגרים החדשים. כלומר לתת מענה 

לביקוש המתגבר, למורכבות והמגוון. כל זאת בתוך קונטקסט של מתן ערך גבוה יותר תמורת 

המשאבים המושקעים. 

                                                          

  

 

 

בסקירות הערכה שיטתיות של כל המחלקות והאגפים.  

על מנת לעשות זאת קיימות תוכניות שיפור המתמקדות במגוון נושאים: החל מרתימת הצוות וכלה 

  http://www.civilservice.gov.uk/about/improving 
17

 

http://www.civilservice.gov.uk/about/improving
http://www.civilservice.gov.uk/about/improving
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 SSC – 19ניוזילנד

  .OPM-היצירתיות, החדשנות וכך את ההצלחה של ה

ה-21, זאת תוך זיהוי והעצמה של מצוינות. לצד דגש על בניית מדיניות נבונה השואפת להעצים את 

האתגר המרכזי לתפישתו של ה-OPM הוא בניית כוח עבודה איכותי שישרת את הציבור האמריקאי במאה 

 :  OPM -18ארה"ב- ה

                                                          

  

הצרכים הכי גדולים. 

 כמו כן, ה-SSC משקיע בחיזוק הגמישות )Agility( להעביר במהירות משאבים לתחומים בהם 

בעבודה בין סוכנויות שונות.  

SSC. כמו לדוגמא, חיזוק היכולת לייצר שירותים דיגיטליים, חיזוק המנהיגות, ושיתוף הפעולה 

 יחד עם זאת, יכולת בניית תמונת העתיד כרוכה בטיפול בפערי המיומנויות בתוך ומיחוץ ל-

האנשים הנכונים, המהווים יסוד לביצועיו של הארגון.  

משותפת לפיתוח מנהיגי עתיד. פעילות משותפת על מנת להבטיח שיש לארגון את 

o בניית תמונת עתיד משותפת על ידי ראש ה-SSC והמנכ"לים. כמו גם גישה אסטרטגית 

העדיפויות של הממשלה כיום וגם להגיב לצרכים עתידיים. 

העתיד. תוך השקעה בגיוס והכשרת כוח אדם חדשני ורלוונטי, שיכול לתת מענה לסדרי 

o בניית מערכת גמישה שלא רק עומדת באתגרים של ההווה, אלא גם מוכנה לאתגרים של 

הקצר לטווח הארוך: 

 לתפישתו של הארגון, קבלת אחריות על השירות הציבורי פירושה שינוי בחשיבה מהטווח 

 מטרת הארגון היא - בניית היכולות של שירות המדינה להשיג הישגים יוצאי דופן עבור ניו זילנד. 

 http://www.ssc.govt.nz/sscer State Services Commissioner,   -SSC 19
 OPM -   Office of Personnel Management 18

 

http://www.ssc.govt.nz/sscer
http://www.ssc.govt.nz/sscer
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2.1.2.    מטרות מחלקת הלמידה בגוף המקביל לנציבות המדינה: 

בריטניה: 

 מחלקת הלמידה של השירות הציבורי היא אחת מארבעה גורמי HR מומחים. המטרה של מחלקת 

הלמידה בשירות המדינה, היא לאפשר פיתוח כישוריי אנשי שירות מדינה באמצעות שירותי למידה 

ופיתוח איכותיים, שמספקים החזר להשקעה ותומכים באספקת שירות ציבורי מצוין.  

מטרות אופרטיביות:  

o הבטחת גישה קלה ללמידה והתפתחות באיכות גבוהה אשר מקבלת חיזוק דרך מקום 

העבודה  

o מיקוד בלמידה המספקת יתרונות ממשיים ומיידיים לארגון ובניית יכולות מותאמות 

ליעדים עתידיים 

o מתן השראה לעובדי המדינה באמצעות מתן הזדמנויות למידה איכותיות, ובכך העצמה של 

העובדים, ועידוד ליישם את הלמידה על מנת לשפר ביצועים.  

o יצירת תערובת של הזדמנויות למידה המבוססות על: למידה בזמן העבודה, למידה פנים-

אל-פנים, והזדמנויות למידה באינטרנט )באמצעות קטלוג מקוון מרוכז ורשימה מאושרת של 

ספקים הכוללת מגוון רחב של מוצרי למידה, תוכניות, משאבי למידה מקוונת וייעוץ מקצועי(. 

*מערך הלמידה המאוחד הוקם באפריל 2011, במטרה לאחד את כלל הגופים שעסקו בלמידה 

ופיתוח ארגוני על פני שירות המדינה, לגוף אחד, בעל גישת רכש עקבית שנותנת תמורה טובה 

 : 20ארה"ב

 

יותר לכסף.  

 מטרתה של קבוצת פיתוח הלמידה והמנהלים של ה-OPM היא - לעצב מדיניות ותוכניות 

במטרה להבטיח שמאמצי הלמידה וההתפתחות המקצועית בשירות הציבורי יתמכו 

באסטרטגיית ההשקעה בהון האנושי, במנהיגות, ידע וניהול טאלנטים.  

                                                           

 http://www.opm.gov/policy-data-oversight/training-and-development/ 20
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מטרה זו ממושת באמצעות:  

o פיתוח מדיניות מסגרת לצד גמישות לטובת מערכת רחבה של תמיכה בלמידה ופיתוח תוכניות 

אפקטיביות בשירות הציבורי ככלל, כמו גם פיתוח תכניות לפיתוח מנהיגות למנהלים בפרט. 

o פרסום של מדיניות אסטרטגית, גמישה ורחבה בנושא: ייעוץ, למידה וההדרכה בשירות 

הציבורי. מטרת המדיניות לתמוך ביישום מערכות לתמיכה בלמידה של העובדים, ולהטמיע 

 

אסטרטגיות פיתוח מנהיגות ומחוברות )engagement( של העובדים. 

 :  ANZSOG - 121) אוסטרליה

2.2.1. תפישת ההפעלה של הלמידה בשירות הציבורי 

2.2. השירות הציבורי בעולם – תפישת ההפעלה של מערכת הלמידה  

על ניהול אסטרטגי ומדיניות בהסתכלות רחבה. 

 ניתן דגש ל-Networking במהלך הלימודים ולאחר סיומם באמצעות תכנית הבוגרים.  לצד דגש 

ורישום לקורסים פרונטליים של אנשי האקדמיה ואנשי מקצוע. 

 עובדי המדינה נרשמים לאתר אינטרנט המאפשר גישה ל- E-Learning, צפייה בחומרי לימוד 

ובניו-זילנד. ממונה דירקטור מרכז של השירות לכל אחת מהאוניברסיטאות. 

 מודל ההפעלה של רשת ההוראה והמחקר של בית הספר נשען על האוניברסיטאות באוסטרליה 

  Civil Service Learning 122) בריטניה-

 גוף הלמידה עוסק בשלושה עולמות תוכן: א. עבודה בשירות המדינה – כישורים ספציפיים 

23.המסייעים ליצירת תחושה של  "שירות מדינה אחד" ב. מיומנויות ליבה-   מתן בסיס בכל 

התחומים המרכזיים שעובדי המדינה נדרשים להציג בהם עבודה טובה ולספק שירות ציבורי 

                                                          

מצוין. כגון: ניהול פרויקטים, מימון, מיומנויות IT, חשיבה אסטרטגית, תקשורת ומיומנויות 

 כולל מיומנויות כמו כתיבה והגשה של תדריכים ומודעות משפטית לשוויון וגיוון בעבודה. 
23

 civil servise המדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל וניהול – בנצ'מארק מסמך הקמה + אתר 
22

 המדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל וניהול – בנצ'מארק מסמך הקמה 
21
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מסחריות. ג. פיתוח ניהול ומנהיגות – כישורים הדרושים למנהיגות מעולה, ניהול אנשים 

ומשימות בכל הרמות של שירות המדינה, וכישורים לניהול שינוי. 

 המשתתפים יכולים לבחור את אופן הלמידה המתאים להם ואת הקורסים בהם הם מעוניינים 

ללמוד. 

 אתר אינטרנט מפותח מזמין את עובדי 

Log in to find e-    :השירות הציבורי

resources and " "learning, online

classroom courses to support 

your Civil Service career  – הזמנה 

להתחבר לאתר על מנת ללמוד ובכך לקדם את הקריירה. 

 Civil Service College (CSC)  -324( סינגפור

 ה-  CSC הוא הגוף המוביל בסינגפור ללימוד, הדרכה וייעוץ בתחומי המנהל הציבורי. הגוף מספק 

ייעוץ למוסדות ציבוריים בסינגפור ולארגונים בינ"ל המעוניינים לפעול במגזר הציבורי בסינגפור. 

הנושאים המרכזיים בהם מתמקד ה-  CSC הם: הובלת שינויים, הטמעת  ISO 9000, סקרי 

עמדות ושביעות רצון, גיוס והערכת עובדים, אבחונים ארגוניים, פיתוח חשיבה יצירתית והשקעה 

בהון האנושי. 

  .IPD -ו IPAM  -במסגרת הקולג' ישנם שני גופים העוסקים בפיתוח תוכניות לימוד והדרכה ה 

Institute of Public Administration & Management -IPAM o - המציע תוכניות לימוד 

בתחומים שונים למגזר הציבורי. תכני הלימוד המרכזיים הם : מנהיגות, מיומנויות בין אישיות, 

ניהול כללי, פיתוח המשאב האנושי, התנהגות ארגונית, ניהול ידע, כלכלה, תקשורת, ניהול 

מערכות מידע, יזמות וחדשנות וכן לימודים אודות מוסדות השילטון בסינגפור.  

Institute of Policy development – IPD o - המרכז ללימודי מדיניות המתמקד בפיתוח 

תוכניות לימוד והדרכה בתחומי המדיניות.  

                                                          

תוכניות הלימודים מיועדות לעובדי ציבור בלבד. 

 

 https://www.cscollege.gov.sg/Pages/Default.aspx 
24
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תובנות מרכזיות לגביי תפישת ההפעלה: 

 

 

 

שנה בהתאם לקורסים שנבחרים.  

 כמו כן, מומחיי תוכן פנימיים בשירות בצרפת מגוייסים לליווי והעברת ההכשרות מידי 

 בצרפת המודל מותאם להסתכלות על למידה לאורך הקריירה.  

 מודל ההפעלה באוסטרליה נשען על שיתוף פעולה עם האוניברסיטאות. 

פיתוח ניהול ומנהיגות . 

משותפים ליצירת "שירות מדינה אחד", מיומנויות ליבה  - בהתאם לתפקיד/מקצוע, 

 בבריטניה ההכשרה ממוקדת בשלושה מישורים: 'עבודה בשירות המדינה'- כישורים 

לעובד.  ביניהן, פיתוח סביבות למידה מתוקשבת. 

 ניכרת השקעה במגוון פלטפורמות למידה המאפשרות בחירה באופן הלמידה המתאים 

 חזון המרכז - חזון המרכז מתמקד ב- 4 מעגלים: א. תוכניות לימוד - איכותיות ומותאמות לצרכי 

הדרג הניהולי במגזר הציבורי. ב. משתתפים – מנהלים המאמינים בלמידה והפרייה הדדית. ג. 

השותפים - מנהיגים מהמגזר הציבורי, הפרטי והוולנטרי המסוגלים לתרום תובנות אשר ישפרו 

את תוכניות הלימוד והישגי הלומדים בהן.  ד. קהל היעד - יפתח גישות חדשניות ותחומי 

  ENA – 25 4( צרפת- הגוף המקביל לנציבות

התמחות, תוך גאווה בעיסוקו. 

 בית הספר מציע תוכניות חינוכיות מגוונות, מותאמות לכל שלב של הקריירה המקצועית, 

בתכניות לימודים עיקריות ואף לימודי המשך.  

 תכניות אלה, מאופיינות בליווי של אנשי מקצוע מתוך שירות המדינה על ידי שילוב של ניסיון 

בתחום עם מומחיות הנרכשת בכיתה.  שילוב של הדרכה על מקום העבודה, ניתוחי מקרה, 

סימולציות ועבודה בקבוצות.  הסגל המקצועי להכשרה (למעלה מ-1333  איש) מגויס בכל שנה 

מחדש בהתאם לקורסים וההכשרות שנבחרו. 
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והמסלול המקצועי כמו גם, מקנה כלים להטמעת ה- Best practice בעשייה בפועל.  

ניכר כי הגדרת מקצועות הליבה ומומחי תוכן המובילים אותם מקדמת את מקצועיות ההכשרה 

1( בריטניה: השירות הציבורי מורכב מ-25 מקצועות מוגדרים. כל מקצוע פיתח מסגרת 

תוכן:  

2.2.2. מודל הגדרת מקצועות הליבה בשירות המדינה תוך הגדרת מומחי 

תפקידו של מומחה התוכן: 

המקצועות שהוגדרו כמוכרים מובל ע"י "head of profession", כלומר מוביל מקצוע או מומחה תוכן. 

26תפקידים מקצועיים: מאנשי תקשורת ומהנדסים, ועד מנהלי רכש ועורכי דין. מתוכם כל אחד מ-25 

כשירות עצמאית, התומכת במסגרת הרחבה יותר של השירות הציבורי כולו. השירות מורכב ממגוון 

 להעלות את הסטנדרטים לעיסוק במקצוע 

 לספק הזדמנויות להתפתחות מקצועית  

 לקדם שיתוף פעולה מקצועי 

 כמו גם להגדיר את מסגרת ה-best practice המקצועי. 

                                                          

  

 

 
  

26

,Government Communication Service, Government Economic Service, Government Corporate Finance Profession :רשימת המקצועות

Finance Profession, Government IT Profession, Government Knowledge and Information Management Profession, Government Legal 
Service, Government Occupational Psychology Profession, Government Operational Research Service, Government Planning Inspectors, 

Government Planning Profession, Government Property Profession, Government Science and Engineering Profession, Government 
Social Research Profession, Government Statistical Service Profession,Government Tax Profession, Government Veterinary Profession, 

Human Resources Profession, Intelligence Analysis, Internal Audit Profession, Medical Profession, Operational Delivery Profession, 
https://www.gov.uk/government/organisations/civil- :מתוך ,Policy Profession, Procurement Profession, Project Delivery Profession

 service/about/recruitment

https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-corporate-finance-profession-cfp
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-finance-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-finance-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-economic-service
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-communication-service
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-legal-service
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-legal-service
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-knowledge-information-management-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-it-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-planning-inspectors
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-operational-research-service
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-occupational-psychology-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-social-research-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-social-research-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-science-engineering
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-property-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-the-government-planning-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-veterinary-surgeons
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-tax-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-statistical-service
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-operational-delivery-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-medical-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-internal-audit-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-intelligence-analysis-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-human-resources-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-project-delivery-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-procurement-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-policy-profession
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service/about/recruitment
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service/about/recruitment
https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service/about/recruitment
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127) ארה"ב  - תוכניות פיתוח אינדיווידואליות: 

2.2.3. גישת תוכניות הלמידה האישיות: 

                                                          

3. סיוע במיקוד ההשקעה בלמידה למשימות, מטרות ויעדיי הארגון. 

2. סיוע בתכנון תוכנית הלמידה במשרד,  ע"י איתור הצרכים והדרישות. 

1. תבנית אדמיניסטרטיבית לאיתור וזיהוי צורכי התפתחות ומתן מענה. 

 בנוסף, חלק מהיתרונות של תוכניות ה-IDP הם: 

שלהם.   

רכישת/חיזוק המיומנויות והיכולות הנדרשות בתפקידם, כמו גם על ההתפתחות המקצועית 

עובדיו, חוזקותיהם וצורכי ההתפתחות שלהם.  העובדים לוקחים אחריות אישית על 

 שימוש בתוכנית כזאת מאפשר לממונה מפת הבנה מעמיקה יותר של המטרות המקצועיות של 

במשוב שוטף לאורך העבודה. 

 המטרה היא שה-IDP תיתפס כשותפות בין הממונה לעובד, כולל תהליך ההכנה שלה וליווי 

ולהתאים אותה מידיי שנה.   

 את התוכנית בונים לכל עובד חדש וגם לעובדים קיימים, ומעודדים את העובדים לעדכן 

ספציפיות. ומאפשרת לממונה להגדיר ולהבהיר ציפיות ויעדיי ביצוע. 

 התוכנית עוזרת לעובדים ולחונכים שלהם להגדיר ציפיות לגבי כשירויות ומטרות למידה 

יעדי ההתפתחות האישיים והמקצועיים שלהם. 

, היא כלי, על מנת לעזור לעובדים להשיג את   IDP -תוכנית פיתוח אינדיווידואלית הנקראת 28

הטמעת שילוב בין תרומה לעובדים כאינדיוודואלים לבין חיבור מתמיד לצורכי הארגון.  

חיבור של הלמידה וההתפתחות של העובד למשימה, היעדים והמטרות של הארגון. תוך 

 תוכניות פיתוח קריירה הנבנות לכל עובד בשירות. במטרה לבנות תוכנית אישית שבמרכזה - 

 http://www.opm.gov/policy-data-oversight/training-and-development/career-development/ 27

 

 

 IDP=Individual Development Plans 28

http://www.opm.gov/policy-data-oversight/training-and-development/career-development/
http://www.opm.gov/policy-data-oversight/training-and-development/career-development/
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2.2.4. תוכניות פיתוח מנהלים 

 

 
האישית של העובדים ללמידה, ומיקוד הלמידה בקידום המשימות, ויעדיי הארגון. 

 
למנהל לקדם באופן אפקטיבי וממוקד יותר את ההתפתחות של עובדיו. כל זאת תוך קידום האחריות 

למידה מיטבית בארגון.  המודל מאפשר ומבנה דיאלוג מפתח בין המנהל לעובדיו, תוך מתן כלים  

ניכר כי מודל הפעלה של למידה על בסיס איגום של תוכניות פיתוח קריירה אישיות לעובדים, מאפשר 
 

 

*להרחבה על האלמנטים בתוכנית IDP ראה נספח מס' 1. 

5. ניתן לראות כי משרדים רבים פיתחו תוכניות IDP משלהם, כולל תהליכים, טפסים וכ"ו.   

שימוש וביקוש רב. בנוסף, סיום ה-IDP נחשב לעובד כמי שהוכשר ב- ניהול אפקטיבי.  

4. בפועל, עולה כי, למרות שאין דרישות רגולטוריות מהעובדים לסיים את ה-IPD שלהם, ניכר 

 : 129( ארה"ב

 המנהלים- Senior Executive Service (=SES), נדרשים לתוכנית מתמשכת של למידה 

והתפתחות.  

 המנהלים נתפסים כמי שמתמודדים באופן תמידי עם: אתגרים, שינויים טכנולוגיים וסביבה 

דינאמית. ולכן צריכים לחתור להתפתחות מקצועית ניהולית תמידית להצלחה וצמיחה.  המודל 

בארה"ב מגדיר כישורי ליבה ניהוליים Executive- CoreQualifications (ECQs), אותם 

מטמיעים בהכשרות ובכלים למנהלים על מנת להרחיב את הפרספקטיבה שלהם ולחזק את 

הביצועים שלהם.  הרשויות הפדרליות נדרשות ע"פ החוק לפתח תוכניות להתפתחות מתמשכת 

                                                          

של המנהלים הבכירים.  

 http://www.opm.gov/policy-data-oversight/training-and-development/career-29

 

development/ 

http://www.opm.gov/policy-data-oversight/training-and-development/career-development/
http://www.opm.gov/policy-data-oversight/training-and-development/career-development/
http://www.opm.gov/policy-data-oversight/training-and-development/career-development/
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 ה-EDP היא כלי מפתח תומך לפיתוח מנהלים. התוכנית מבוססת על תבנית המשמשת בסיס 
30

בבנייה הראשונית )הטמפלייט מותאם לצרכים בכל משרד(,  וכולל את הפעילויות וצורכי 

ההתפתחות בטווח הקצר והארוך,  שיעצימו את ביצועי המנהל.  כמו כן, התוכנית מחברת את 

צורכי ההתפתחות של המנהל לצורכי הארגון למנהיגות, שיפור ניהולי ושיפור ביצועים. בנוסף 

מטרת התוכנית היא לייצר ראיית על של תהליכי ותוכניות הפיתוח של המנהל. 

 : 231( פיתוח מנהלים בניו זילנד

 

                                                          

לחזק את העמידות של השירות הציבורי. 

2. בניית יכולת בתוך השירות הציבורי- לזהות ולטפל בפערי כישורים עיקריים על מנת 

על מנת להביא לתוצאות מרשימות באופן יוצא דופן.  

1. חיזוק המנהיגות בשירות הציבורי- כולל זיהוי טלאנטים, פיתוח מנהיגות ותכנון הצלחות 

הגישה מורכבת מ- 2 מרכיבים:  

אפקטיבית. האסטרטגיה מהווה גישה חדשה לפיתוח של יכולות ברחביי השירות הציבורי .  

 לכן, ניו זילנד משקיעה באסטרטגיה שתפקידה לאפשר ולקדם התפתחות של מנהיגות עתידית 

 

 

 

ההבנה שמנהיגים אפקטיביים הם הליבה של אספקת שירות ציבורי טוב יותר עבור ניו זילנד.  

 פיתוח המנהלים מבוסס על תהליכי הכשרת עתודה ניהולית לדור הבא. התהליך מתבסס על 

במסלולי פיתוח דרגי הניהול - כפי שניתן לראות בתרשים.   

 מרכז לפיתוח מנהיגות - הינו מרכז של השירות הציבורי למצוינות ופיתוח מנהיגות. השירות דוגל 

 

 http://www.ssc.govt.nz/developing-future-leaders  ,http://www.ssc.govt.nz/developing-future-leaders-31

  Executive Development Plan =   EDP  
30

leadership-development-centre 

http://www.ssc.govt.nz/developing-future-leaders
http://www.ssc.govt.nz/developing-future-leaders
http://www.ssc.govt.nz/developing-future-leaders-leadership-development-centre
http://www.ssc.govt.nz/developing-future-leaders-leadership-development-centre
http://www.ssc.govt.nz/developing-future-leaders-leadership-development-centre
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לפירוט נוסף בנושא אופני למידה מרכזיים בגופים השונים. ראה הרחבה בנספח  

תוכניות פיתוח מתמשכות למנהלים בהתאם למשרד ולתפקיד היעד ככלי להתפתחות מתמדת. 

תובנה משמעותית נוספת, מהמודל בארה"ב, היא הגדרת כישורי ליבה ניהוליים, וניהול של 

לאיתור, פיתוח וליווי המנהיגות העתידית הינה גורם מפתח להצלחת השירות הציבורי.   

ניתן לראות כי ישנה השקעה רבה בקידום תוכניות לפיתוח מנהלים מתוך הבנה כי אסטרטגיה 

 

מסלול פיתוח ניהולי ומסלולי פיתוח מקצועי. מטרת המודל להוביל לכך שלכל עובד ומנהל במכבי שירותי 

להלן מוצגת  תפישת מודל פיתוח  יישומי  במכבי הכוללת תיאור של מסלולי פיתוח מובנים לעובדים - 

פיתוח אישית לכל עובד ומנהל בארגון.  

בארגון, תוך ניהול ההתקדמות המקצועית של כל עובד והעמדת כלים ומשאבים למימוש ויישום תוכנית 

פיתוח הכישורים המקצועיים של כלל עובדי הארגון והצעת אופק פיתוח מקצועי לעובד החל מיומו הראשון 

מענה לשני אתגרים אלה פיתחה מכבי מודל, מתודולוגיה וכלים אשר מאפשרים ניהול שיטתי ועקבי של 

)competencies management & development( ושימור עובדים )employee retention( .לצורך מתן 

במכבי מתמודד בתחום זה עם שני אתגרים משמעותיים: פיתוח מתמיד של כישורים מקצועיים 

המקצועיות של עובדיו, וזאת בעיקר במקצועות הליבה של הארגון: רפואה ופרא-רפואה. אגף משאבי אנוש 

מכבי שירותי בריאות הינו ארגון פרופסיונלי אשר הצלחתו תלויה במידה רבה מאוד בכישורים וביכולות 

2.3.132. מכבי שירותי בריאות 

2.3. למידה בארגונים עסקיים בישראל  

שני מסלולי התפתחות מובחנים – מסלול מקצועי ומסלול ניהולי, תוך כדי מתן אפשרות לעבור ממסלול 

בסיס תאורטי ומושגי לתפישת הפיתוח במכבי היה "מודל Y " : על פי מודל זה מתקיימים בארגון במקביל 

ואפשרויות הארגון בטווח הקצר והארוך מאידך.  

בריאות תהיה תוכנית פיתוח אישית המבוססת על צרכיו, כישוריו ושאיפותיו המקצועיות מחד, ועל צרכי 

                                                          

בתוך המסלול המקצועי, ולאחר תקופה מסוימת / שלב שנקבע מראש, מתקיימת צומת החלטה של העובד 

למסלול על פי יכולות וצרכי העובדים. על פי מודל ה- Y רוב העובדים בארגון מתפתחים בשלב הראשון 

 מניהול ההדרכה לניהול הכשירות והפוטנציאל במכבי  שירותי בריאות: דורית אפלר –מנהלת מחלקת הדרכה ופיתוח מקצועי -
32

 

 
  http://www.hrisrael.co.il/vault/files/dorit-apler.doc. 

http://www.hrisrael.co.il/vault/files/dorit-apler.doc
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מסלול פיתוח מנהלים כולל :  

אנוש הן לצרכי הארגון והן לצרכי העובד. 

במסגרת פיתוח המודל ניתן משקל רב במציאת נקודת האיזון בין מתן מענה מקצועי ואיכותי מצד משאבי 

 .)High Potential( לתהליך זהה אך מהיר / אינטנסיבי יותר

בלא שלב מקצועי )"עתודה ניהולית"(, או קבוצות ייחודיות של עובדים בעלי פוטנציאל אשר מכוונים 

במרבית המודלים מסוג זה ישנם "יוצאים מן הכלל" – עובדים אשר מראש מגויסים לארגון לתפקידי ניהול 

המסלולים, אם כי לעיתים, מעבר מאוחר ידרוש "ירידה" במעמד או ב"דרגה".  

ושל הארגון באיזה מסלול לבחור. המודלים בנויים כך שגם בשלבים מאוחרים יותר ייתכן מעבר בין 

מסלול פיתוח מקצועי  כולל :  

בניית מודל להתפתחות אישית וניהולית  לאורך זמן בתפקיד הנוכחי, ובתפקידים הבאים. 

 גיבוש ערוצי הפיתוח  

 הגדרת  כיווני ההתפתחות 

 מיפוי תפקידי הניהול המרכזיים במכבי  והגדרת המאפיינים בכל תפקיד  

 מיפוי יכולות הליבה הניהוליות המצויים בבסיס כלל תפקידי הניהול 

המסלולים )ניהולי ומקצועי(.  

שני התהליכים בוצעו תוך סנכרון ותפיסה אינטגרטיבית של תהליך הפיתוח כך שיאפשר מעבר בין שני 

הבאים. 

 גיבוש ערוצי הפיתוח, תוך חשיבה על התפתחות לאורך זמן בתפקיד הנוכחי, ולקראת התפקידים 

 הגדרת  כיווני ההתפתחות 

 גיבוש מפת התפתחות לסקטורים מרכזיים על פי יכולות הליבה  

 מיפוי שלבי ההתפתחות המרכזיים 

 מיפוי יכולות  הליבה המצויים בבסיס ההתפתחות המקצועית במכבי 
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1. רצף התפתחות מקצועית: הוגדרו 5 רמות התפתחות מקצועית במכבי: מתחיל, מתמקצע, מיומן, 

כלים מרכזיים במודל: 

5. דיאלוג הפיתוח: ההטמעה והיישום של מודל הפיתוח הפרופסיונאלי וניהול הקריירות יעשה באמצעות 

העובדים: הדרכה והכשרה פורמאלית, חניכה, וצפייה והתנסות.  

4. ערוצי פיתוח: הוגדרו 3 ערוצים מרכזיים באמצעותם תמומש ותיושם תוכנית הפיתוח האישית של 

לניהול.  

בתפקידים ועיסוקים נוספים מעבר ומחוץ לתפקיד המרכזי(, הסבה )מעבר לתפקיד אחר במכבי( ומעבר 

3. כיווני פיתוח: מופו 4 כיווני פיתוח אפשריים – העמקה )התמקצעות בתוך תפקיד(, הרחבה )התמקצעות 

לאורך זמן.  

מיומנויות הליבה מהוות בסיס לפיתוח הכשרות, הערכת ביצועים וניהול ההתפתחות המקצועית והאישית 

2. יכולות ליבה: מופו והוגדרו מיומנויות ליבה לתפקיד המנהל במכבי ומיומנויות ליבה גנריות לעובדי מכבי. 

מוביל, כוכב. פותח מודל גנרי המגדיר מה ההתנהגויות והכישורים המצופים בכל שלב. 

ה- E-Learning -הבחירה נעשתה מתוך כ-4,000 הצעות שהוגשו לתחרות. 

תחרות מאורגנת על ידי Elearning! Media Group  אחד הגופים המוכרים והמובילים בארה"ב בתחום 

מערכת הלמידה של בנק הפועלים נבחרה כ"אחד ממאה פרויקטי ההדרכה הטובים בעולם", במסגרת 

2.3.2. בנק הפועלים   

ותואמת את שאיפותיו וצרכיו המקצועיים ואת הצרכים והאפשרויות של מכבי. 

תוכנית פיתוח מקצועי / פיתוח קריירה במכבי, תוכנית שנבנתה בשיתוף מנהליו הישירים והמקצועיים, 

"דיאלוג פיתוח" שיוביל המנהל הישיר בשיתוף המנהל המקצועי. בסיכומו של הדיאלוג לעובד תהיה 

המערכת, שהושקה לפני כשנה וחצי, נועדה לסייע לעובדים במילוי תפקידם ובמתן שירות איכותי ומקצועי 

ללקוחות. עם הזכייה בתחרות השנה, מצטרף בנק הפועלים לשורה של ארגונים מובילים, שזכו בתחרות, 

הודות לקיומן של פרקטיקות למידה חדשניות ותרבות למידה ארגונית אשר מביאות את הארגון לביצועים 

גבוהים. 

מערכת הלמידה של בנק הפועלים הינה חלק מאסטרטגיית הלמידה בבנק: למידה תומכת ביצועים 

והתפתחות, תוך מתן פתרונות למידה חדשניים, קצרים וממוקדים. באמצעות מערכת הלמידה הממוחשבת 
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מקבלים הבנקאים, בכל שבוע, שני פריטי למידה לביצוע )"קפסולות למידה"( , בהתאם לתפקידם. על 

הבנקאי להקדיש שלוש עד חמש דקות בלבד ללימוד כל פריט. הלמידה מתבצעת בעמדת העובד 

 . 33ומאפשרת לעובדים להיות מעודכנים כל העת בידע הרלוונטי להם
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 אתר בנק הפועלים –  

33
 

לסיכום, המסקנות המרכזיות העולות מההשוואת תפישת הלמידה ותפישת ההפעלה של 

מערך הלמידה בארגונים בארץ ובעולם, הרלוונטיות גם לתחום הלמידה בשירות המדינה 

בישראל למרות השונות הרבה הקיימת בניהם )מגזר ציבורי ומגזר עסקי( הם:  

 הלמידה תומכת בהכשרה לאורך הקרירה של העובד בארגון. 

  הארגון אחראי על פיתוח תשתיות התומכות בלמידה בשלבים שונים בקריירה,  

 למידה המתקיימת בסביבות למידה מגוונות ומאפשרת בחירה בין צורות למידה שונות. 

  היחידה אחראית על הלמידה בארגון  עסוקה בעיקר בלחולל תהליכי למידה 

ולאפשרה. 

https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/newsRelease?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/poalim%20-%20content/PoalimSite/SiteArea_AboutBank/SiteArea_pressRelease/hadrachasys&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/newsRelease?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/poalim%20-%20content/PoalimSite/SiteArea_AboutBank/SiteArea_pressRelease/hadrachasys&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/newsRelease?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/poalim%20-%20content/PoalimSite/SiteArea_AboutBank/SiteArea_pressRelease/hadrachasys&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/newsRelease?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/poalim%20-%20content/PoalimSite/SiteArea_AboutBank/SiteArea_pressRelease/hadrachasys&proceed=1
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פרק 3 

  



 
 49

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

3. סקירה: ועדות ורפורמות בתחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה 

המטרה המרכזית של הרפורמות בתחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, היא להתאים את היכולות 

הועדה לגיבוש תפישת הלמידה בשירות המדינה.  

מספר ועדות פעלו בישראל בתחום ההון האנושי בשירות המדינה ומסקנותיהן מהוות בסיס להמלצות  

34כוח העבודה והיכולות של האנשים העובדים בו, לשינויים בסביבה הפנימית והחיצונית שבה הוא פועל. 

מערכתי הפועלים באופן רציף וקבוע להתאמת שירות המדינה על מבנהו הארגוני, דרכי פעולתו, תמהיל 

של שירות המדינה לצרכים המשתנים של הציבור בישראל. זאת באמצעות יצירת תרבות, הנהגה ומכניזם 

                                                          

בצרכים עכשווים ועתידיים של שירות המדינה.  

4. "להביא לשיפור מדיניות ההשתלמות של עובדי המדינה על ידי ברירה של תכנים מתאימים. למקדה 

שירות המדינה".. 

3. "להרחיב ולהעמיד פעולות ההשתלמות וההדרכה שנודע להן תפקיד מרכזי בפיתוח משאבי אנוש של 

מסלולי קריירה, יתוגברו אמצעי ההכשרה והמיקצוע..." 

2. "לשקוד על עיצוב מדיניות משאבי אנוש לכלל העובדים לרמותיהם ומסלוליהם, במסגרת זו יעוצבו 

הרמה המקצועית שלו והעלאתה חייבים לעמוד גבוה בסולם העדיפויות של מינהל השירות". 

1. "בהיות כוח האדם המשאב העיקרי להשגת המטרות והיעדים של שירות המדינה, ברור כי טיפוח 

להלן המלצות עיקריות שהופיעו בדו"ח הועדה:  

בשירות.  

ומנהליו. אחת הדרכים המרכזיות ליישום אחריות זו, היא עיצוב הלמידה, ההדרכה ופיתוח ההון האנושי 

הנציבות כגורם אחראי להובלת ועיצוב נורמות וקריטריונים לפיתוח ההון האנושי של עובדי שירות המדינה 

מדיניות ניהול ההון האנושי וארגונו המבני של שירות המדינה.  הועדה הניחה את היסודות להתהוותה של 

הניהול במשרדי הממשלה ולעצב מחדש את פני נציבות שירות המדינה כגוף מטה המוביל את קביעת 

מעטים, שמצאה ועדת קוברסקי, תקפים גם היום. המלצותיה המרכזיות של ועדת קוברסקי היו לשפר את 

לצורך המשך בניית המדינה וכי הוא מאופיין בקשיי הסתגלות לתמורות ולמגמות העולמיות. פערים לא 

ועדת קוברסקי משנת 1986 הגיעה למסקנה ששירות המדינה אינו עונה על הצרכים והיכולות הנדרשות 

3.1. ועדת קוברסקי  

 דוח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האושי בשירות המדינה )25 יוני 2013(. 
34
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 . 35בממשקים עם הדרג הנבחר והציבור, במנגנוני תכנון כוח האדם, בצורך להתמקדות בתוצאות ועוד"

שינויים במאפייני הרכב ההון האנושי בשירות המדינה, בתפישת ערכי הליבה הניהוליים-ארגוניים, 

אתגרים בתחומים רבים. אתגרים אלו הבהירו את הצורך בשינויים משמעותיים במנגנון השירות הציבורי, 

OECD. ההצטרפות לארגון והמדדים ההשוואתיים מול יתר החברות בו, העמידה בפני שירות המדינה 

בנוסף, צויין בדו"ח שבשנת 2010 הצטרפה מדינת ישראל לארגון הבין לאומי לפיתוח כלכלי וחברתי ה-

לצרכיהם." 

סגל המינהל הבכיר במכללה למדיניות לאומית וילמדו במסגרות השתלמות נוספות המותאמות 

קריירה גם בקיום חובה זו. כדי לענות לצרכי מדיניות ההשתלמות ישתתפו, )כאמור בהמלצה לעיל( עובדי 

9. לחייב עובדים להשתתף בפעולות הדרכה והשתלמות הדרושות להם, להתנות קידומם במסלולי 

8. להקצות בתקציב סכומים המאפשרים פיתוח השתלמות משמעותית ורבת תנופה.  

7. להישען על גופים חיצוניים, שעיסוקם בכך, בהקניית הכשרה מקצועית ומיומנות ספציפית.  

6. להסתייע במוסדרות ההשכלה הגבוהה לפיתוח וקיום של תכניות לימודים מתאימות לעובדי המדינה.  

את האחריות לכך במשרדים.  

5. לרכז האחריות לפעילויות ההדרכה הכוללות, ייזומן וכיוונן, בנציבות שירות המדינה – ואצל המנכ"לים 

 דוח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה )25 יוני 2013(. 
35

 



 
 51

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

 

 

כמו גם שיתופי הפעולה הרוחביים.  

תפישת הלמידה ולדון בתפקיד השירות בעיצוב והתאמת ערכים אלו לצד חיזוק יכולות התכנון והמדיניות, 

הערכים שעליה נשענת עבודתו של 'משרת ציבור'- זוהי שאלה קריטית העומדת בבסיס הצורך לגבש את 

נדרשות למציאות הדינאמית מסביב. בהתאם, אחת ממסקנות הועדה נוגעת בצורך להגדיר את מערכת 

ותיארה את האתגר המרכזי בניהול ההון האנושי בשימור וטיפוח של ערכי השירות תוך ביצוע התאמות 

37ועדת טרכנטברג  הצביעה על הצורך ליישום מיידי של רפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה 

  . 36מערכתי

בעבודת הממשלה, הגברת יכולת הביצוע בממשלה, בחינת המערכת הבירוקרטית ויצירת בסיס לשינוי 

הסקטור הציבורי, אשר יבטיחו טיפול מערכתי בממדי הכשל השונים: חיזוק יכולות התכנון והמדיניות 

החשיבה, תכנון המדיניות, המדידה והבקרה. ועדת טרכטנברג הציעה כיווני שינוי ועקרונות לשיפור עבודת 

ביורוקרטיה מכבידה, ניהול המשאב האנושי, היעדר ראייה ושיתופי פעולה רוחביים, פער ביכולות 

הועדה מצאה שישה כשלי יסוד מבניים בשירות המדינה ובסקטור הציבורי: מימוש וביצוע המדיניות, 

סדר חברתי כלכלי חדש במגוון תחומים שבליבת העשייה הציבורית. 

הועדה התבקשה על ידי ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, להציע סדרה של שינויים, שתכליתם לייצר 

באוגוסט 2011, בעקבות המחאה החברתית, הוקמה ועדה בראשותו של פרופסור מנואל טרכטנברג, 

3.2. ועדת טרכטנברג 

                                                          

הממשלה ויחידות הסמך בניהול ההון האנושי תוך הגברת ההתאמה בין האחריות המוטלת עליהם לבין 

מדיניות ותכנון ברמה האסטרטגית, מפקח ומקיים בקרה על יישום המדיניות הנקבעת על ידו; חיזוק משרדי 

יעדי הממשלה; חיזוק נציבות שירות המדינה כגוף המקצועי לניהול ההון האנושי בשירות המדינה וכקובע 

המדינה בהתייחס לכמה נושאים עיקריים: חיזוק התאמת ניהול ההון האנושי לאתגרים הקיימים ולהשגת 

ועדה עליה הוטלה האחריות להציג תכנית מפורטת לביצוע רפורמה בניהול ובפיתוח ההון האנושי בשירות 

2011, הוחלט על בנייתה של תכנית לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. לצורך כך הוקמה 

בהחלטת הממשלה 3993, לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, שהתקבלה בדצמבר 

3.3. ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה 

 http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf?bcsi_scan_99FE300B8A2E1F36=1 
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 דוח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה )25 יוני 2013(. 
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 הכשרת המשרדים בביזור סמכויות מהנציבות לשטח 

והעתודה הניהולית לסגל הבכיר בשירות המדינה 

 הקמת  המדרשה הלאומית  למנהיגות, ממשל וניהול באמצעותה יוכשר ויפותח הסגל הבכיר 

 קביעת מדיניות למידה והכשרה שמטרתה להעלות את אפקטיביות ההדרכה והלמידה בשירות 

 פיתוח הכשרות לאוריינטציה לשירות המדינה לעובדים חדשים בשירות המדינה 

 הטמעת המודל של תפישת "ניהול מבוסס יעדים" 

 הנחלת והטמעת תורת הניהול של שירות המדינה  

 הטמעה של מנגנון חדש למשוב והערכת עובדים בשירות המדינה 

 הטמעה של תהליכי התכנון האסטרטגי לניהול ההון האנושי בשירות המדינה 

 הטמעת הקוד האתי של שירות המדינה 

שירות המדינה לסייע במימוש ובהטמעת הרפורמה ובניהן: 

דו"ח הרפורמה מפרט במסגרתו את הנושאים והתחומים השונים בהם נדרש מנגנון הלמידה וההדרכה של 

עליו ולטפח אותו. 

שעל בסיסה ולאורה ינוהל ויפותח ההון האנושי בשירות המדינה – כמשאב עיקרי ויקר ערך שיש לשמור 

מנגנון ומערך למידה מקצועי, אפקטיבי ויעיל. בהתאם, המטרה בגיבוש תפישת הלמידה הינה לפתח תורה 

בסביבה הפנימית והחיצונית שבה הוא פועל" )עמ' 7(, אמורה להיות נתמכת בראש ובראשונה באמצעות 

המדינה על מבנהו הארגוני, דרכי פעולתו, תמהיל כוח העבודה והיכולות של האנשים העובדים בו, לשינויים 

בישראל, באמצעות יצירת תרבות, הנהגה ומכניזם מערכתי הפועלים באופן רציף וקבוע להתאמת שירות 

מימוש מטרת העל של הרפורמה "התאמת היכולות של שירות המדינה לצרכים המשתנים של הציבור 

ומימוש הרפורמה.  

דו"ח הועדה מייחס חשיבות רבה למנגנון הלמידה בשירות המדינה ולתרומה המשמעותית שלו בקידום 

38בשירות המדינה. 

סמכויותיהם; בניית 'עמוד השדרה הניהולי' בשירות המדינה וביסוס איכותו ומקצועיותו של הסגל הבכיר 

 דוח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה )25 יוני 2013(. 
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בשירות, לא ניתן יהיה לקדם את המטרות והיעדים העומדים בבסיסה של רפורמה חשובה זו. 

מיטבי למימוש היעדים והמטרות של שירות המדינה ובכללם מימוש הרפורמה בניהול ההון האנושי 

לאור זאת, ללא הקמתו ועיצובו של מערך למידה והדרכה אפקטיבי ויעיל בשירות המדינה, הפועל באופן 

המדינה בעיקר באמצעות פעולות למידה והדרכה.  

כל אחד מתחומי הרפורמה המוזכרים לעיל בדו"ח, ועוד רבים אחרים, אמורים להיות מוטמעים בשירות 

 תמיכה בהכשרת המשרדים בבניית ובמימוש תכניות עבודה במסגרת מעגל התכנון הממשלתי 

ניהול ההון האנושי( 

בשירות )כולל הכשרה לסמנכ"לי משא"ן, למנהלי אגפי משאבי אנוש ולעובדיהם העוסקים בתחום 

 הסמכות לתפקידי רוחב בעיקר בתחום ניהול המשאב האנושי והפרופסיה בניהול ההון האנושי 

 הכשרת עובדי הנציבות לתפקידים החדשים אותם הם אמורים לבצע במסגרת הרפורמה 

המדרשה תתמקד ב-3 אוכלוסיות יעד: 1.הסגל הבכיר בשרות המדינה, 2. העתודה לסגל הבכיר, 3. 

הציבורי בכלל. 

בישראל והעצמתן. כאשר במרכזה רובד הסגל הבכיר המכהן והעתידי בשירות המדינה בפרט ובשירות 

הממשלתית אשר אמונה, מטעם נציבות שירות המדינה, על פיתוח יכולות שכבת ההנהגה הציבורית 

הציבורית ותבטיח מענה מיטבי של המגזר הציבורי לאתגרי החברה. המדרשה תשמש כזרוע הביצועית 

המדרשה תבטא ראייה מערכתית, הבנה מעמיקה של הסגל הבכיר בעולמות התוכן שבליבת העשייה 

הממשלה השונים. 

חוצות מגזרים ומשרדים ותהווה גוף הדרכה על משרדי המהווה חלק מהנציבות אך עדיין חיצוני למשרדי 

המדרשה הלאומית תפעל לקידום הרישות הארגוני, שיתופי פעולה והובלת יוזמות ניהוליות וחדשניות 

לאומית למנהיגות ממשל וניהול, וזו תעסוק בהכשרת הסגל הניהולי הבכיר בשירות המדינה. 

במסגרת דו"ח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה הוגדר כי תוקם מדרשה 

3.4. הקמת המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול 

ורגולציה(.  

הכשרות לאנשי מקצוע בתחומים רוחביים )כגון בתחומים - תכנון ומדיניות, תקצוב, ניהול משאבי אנוש 
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המדרשה הלאומית את שימור הרלוונטיות והאפקטיביות של תכנית ההכשרה. 

ליצירת הלימה בין מתווי התוכניות והמתודולוגיות לבין אוכלוסיות היעד. בקיומם של התנאים הנ"ל תבטיח 

. הסגל יפעל מתוך ראייה רחבה של הצרכים והאתגרים המשתנים, וכן עליו לפעול  39ומנהלים בכירים

חיצוניים וגופים משותפים, תוך יצירת שותפויות עם גופים מובילים בעלי ניסיון מוכח בהכשרת מנהיגים 

סגל המדרשה הלאומית ייבנה כשלד ניהולי ומקצועי, סביבו יגובש סגל הוראה הכולל מרצים ומומחים 

הדדית.  

אינטגרטיבית המאפשרת לפונקציות המקצועיות ליצור ראייה מערכתית ופיתוח שיתופי פעולה מתוך תלות 

ומקצועית. באמצעות מודל של מתן ידע, חשיפה והתנסות. התוכנית המקצועית פותחה על בסיס תפיסה 

מודל הלמידה בהכשרת מנהלים בכירים יתמקד במנהיגות, חשיבה אסטרטגית ומצוינות ניהולית 

שבמיקוד.   

תוכניות הלימודים תבנינה בתבנית תוכניתית גנרית, ממנה תיגזר תכנית ייחודית לכל רובד ואוכלוסייה 

לצד הבנה מערכתית ויישומית של סוגיות חברתיות וכלכליות. 

התוכניות תעסוקנה בהובלת שינוי תוך דגש על פיתוח יכולות לניהול ומנהיגות ערכית, ממשל אפקטיבי, 

תהיה באחריות היחידות בשטח ותתקיים בעיקר באמצעות מיקור חיצוני. 

באמצעות אגף הלמידה בשירות המדינה, כאשר האגף מפתח את התכנים ואת מסגרות הלימוד וההפעלה 

בהתאם להמלצות צוות ה"ניהול כמקצוע" יוכשרו דרגי הניהול הנמוכים יותר-  דרג ראשון ודרג ביניים 

 http://www.csc.gov.il/DataBases/NewsLetters/NL23/Pages/EstablishmentGovernmentManagement.aspx
 להרחבה על המדרשה:  

39
 

אופן בחירת הגופים ייקבע ע"י צוות יישום הרפורמות בנציבות.  

http://www.csc.gov.il/DataBases/NewsLetters/NL23/Pages/EstablishmentGovernmentManagement.aspx
http://www.csc.gov.il/DataBases/NewsLetters/NL23/Pages/EstablishmentGovernmentManagement.aspx
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4. מערך הלמידה בשירות המדינה - תמונת מצב 

, המועסקים בלמעלה מ - 50 משרדי ממשלה   100,00040 עובדים בשנה )115,414 עובדים בשנת 2012(

בשירות המדינה מתקיימת פעילות ענפה בתחום הלמידה וההדרכה ובמסגרתה מוכשרים למעלה   מ- 

4.1. רקע כללי 

.  התקציב השנתי של פעילות זו בשירות המדינה  41בשירות המדינה עומד על כ- 500,000 ימי הדרכה

מספר ימי ההדרכה בשנה עומד על כ- 50,000 ימי הדרכה, ומספר "ימי ההדרכה המצטברים" בשנה 

ויחידות סמך ובלמעלה מ- 30 בתי חולים ממשלתיים ולשכות בריאות )לא כולל הארגונים הביטחוניים(. 

 

בפעולות ההדרכה נגיע לסכום של כ- 450 מיליון ₪ המושקע בתחום הלמידה וההדרכה בשנה. 

נשערך גם את ערך ימי ההיעדרות בשכר של עובדי משרדי הממשלה וביחידות הסמך המשתתפים 

שיעור תקציב הלמידה בארגון גבוהה באופן משמעותי מאשר במשרדי הממשלה וביחידיות הסמך. אם 

מוערך בכ- 100 מיליון ₪, לא כולל פעילות ההדרכה בארגונים הביטחוניים, שב"כ, מוסד הוא"א וכד', בהם 

                                                          

 

המדיניות המרכזית בתחומים אלו. 

המדינה שמהווה סמכות מקצועית עליונה בתחום ההדרכה והלמידה בשירות המדינה והאחראי על קביעת 

הגורמים הרלבנטיים במשרד והם מונחים מקצועית על ידי אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בשירות 

הממונים על ההדרכה פועלים באופן עצמאי על פי תכנית עבודה פנימית שנקבעת ומאושרת על ידי 

למנהל אדמיניסטרטיבי בבית החולים או למנהל משאבי אנוש, תלוי בגודל הארגון. 

האחראי בפועל על תחום ההדרכה והלמידה בארגון. הממונה על ההדרכה כפוף לסמנכ"ל משאבי אנוש או 

האחראי מתוקף תפקידו, מאציל את סמכויותיו בנושא ההדרכה ל "ממונה על ההדרכה" אשר הוא למעשה 

החולים.   

הסמנכ"ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש, ובבתי החולים הממשלתיים - המנהל האדמיניסטרטיבי של בית 

ה"אחראי", על פי הוראות התקש"יר על ההדרכה בכל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך הוא 

4.2. מודל ההפעלה ובעלי תפקידים 

 מספר ימי ההדרכה המצטברים הינו כפולה של מספר המשתתפים בפעולת הדרכה במספר ימי ההדרכה בפעולת ההדרכה. 
41

המוכשרים בשנה גדול מסך כל עובדי המדינה המונה כ- 70,000 עובדים.     

 מספר זה כולל בתוכו גם עובדים אשר השתתפו ביותר מפעולת הדרכה אחת בשנה. הספירה היא פר פעולת הדרכה לעובד ועל כן מספר ה"עובדים" 
40
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*פירוט תחומי העיסוק כיום של אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה - בנספח מס' 2. 

הלמידה, ההדרכה וההשכלה. 

וארגוני למידה בחו"ל וכן לקבוע מדיניות וללוות את מימושם של הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לתחום 

לפתח שיתופי פעולה רוחביים עם האקדמיה, גורמי מגזר שלישי העוסקים בתחום הלמידה, ומוסדות 

לאוכלוסיות שונות )בעיקר אלו המועסקים בעיסוקים רוחביים( כולל פיתוח הדרכתי של פעולות ההדרכה, 

הדרכה(, להכשיר את העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה, ארגון וניהול פעולות הדרכה 

המתודולוגיה לתכנון ועיצוב תכנית הדרכה שנתית בתחום הלמידה והמתודולוגיה להערכת אפקטיביות של 

תפקידים נוספים של המטה הם לפתח מתודולוגיות וכלים בתחום הלמידה וההדרכה )כדוגמת, 

מוכוונות מדיניות מרכזית )וזאת לאור הנחיות המטה, לתכנון וביצוע תכניות הדרכה(. 

ותפקידי המשרדים הוא לממש את המדיניות וההנחיות באמצעות תכניות הדרכה שנתיות ורב שנתיות 

ולהנחות מקצועית את המשרדים בתחומים אלו )באמצעות הוראות התקש"יר, חוזרים, כללים ונהלים( 

תפקידו המרכזי של המטה הוא להתוות מדיניות רוחבית בתחום הלמידה, הדרכה וההשכלה בשירות 

סמך(, מהצד השני. 

משרדי הממשלה ויחידות הסמך )באמצעות הממונים על ההדרכה ויחידות ההדרכה שבכל משרד/יחידת 

"המטה"  - נציבות שירות המדינה )כיום אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה( מצד אחד, וה"שטח" - 

מודל ההפעלה של מערכת ההדרכה והלמידה בשירות המדינה מבוסס על מודל "מטה" ו"שטח". 

תקציב אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה הינו תקציב מותנה בהכנסה והוא בשיעור של כ- 2 מיליון ₪ 

4.3. תקציב הלמידה, ההדרכה וההשכלה בשירות המדינה 

תקציב ההדרכה במשרדי הממשלה: לאור העובדה שלא קיימת כיום מערכת ממוחשבת מרכזית לניהול 

לעתודה לסגל הבכיר בשירות המדינה )כמיליון ₪ בשנה(. 

)כ- 5 מיליון ₪( וכן התוכנית לביצוע התואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית המיועדת 

לתקציבי הדרכה שאינם קבועים )אינם בבסיס התקציב(, כגון המיזם המשותף עם הג'וינט בתחום ההדרכה 

בשנה, והוא משמש בעיקר לתכנון וביצוע  פעולות הדרכה ולמידה שהן באחריות האגף. האגף אחראי גם 

במשרד תוך התייחסות לסוג הפעילות, כמות המשתתפים והיקף התקציב שהושקע בכל סוג פעילות )הן 

במסגרת דו"ח ביצוע זה, על הממונה על ההדרכה לפרט את מכלול הפעולות שנעשו בשנה החולפת 

בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנש"מ.  

לדווח אחת לשנה, על פעילות הלמידה שבאחריותם, במסגרת דוח  ממוחשב שעליהם למלא ולשלוח לאגף 

הדרכה, בכדי לקבל מידע על הנעשה במשרדים מונחים הממונים על ההדרכה במשרדים על ידי האגף, 
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את תקציב הרכישות והן את עלות ימי ההיעדרות בשכר של העובדים המוקדשים לצורך למידה 

והדרכה(.  

כמה אחוזים מהווה ההשקעה בהדרכה מסה"כ תקציב שכר העבודה השנתי במשרד )מדד המהווה 

בנוסף, בדוח ישנה התייחסות לאחוז ימי הלמידה שהושקעו,  ביחס לכלל ימי העבודה באותו משרד וכן 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרשים 4: עלות פעילות ההדרכה על פי הפרמטרים 

 

 

 

 

 

 

 

תקציב ההדרכה המדווח, ואף ביחס לתכולת התפקיד של הממונים על ההדרכה. 

קיימת שונות גבוהה בהיקף התקציב המוקצה לנושא ההדרכה והלמידה בין המשרדים, ביחס לתכולה של 

42מבחינת דוחות הביצוע שהוגשו לאגף עולה כי: 

 .)3%

מדד בינלאומי להשוואה בין ארגונים בתחום הלמידה וההדרכה הקובע את היחס הרצוי בנושא זה על כ- 

2012 בלבד. 

 לאור העובדה שבשנים 2010-2011 הוגשו לאגף מספר קטן יחסית של דוחות מוצגים כאן הנתונים המתייחסים לשנת 
42

 

מכלל הפעילות 

אחוז ממוצע  הערכים 

)לימודים אקדמיים, על תיכוניים, תג"ת וכד'( 

השכלה פורמלית   18.4%

 )קידום הבריאות וכד'( 

פעולות הדרכה בתחום ההעשרה  2.1%

פעולות  לגיבוש יחידתי/משרדי  27.3%

המשרד 

הכשרה לליבת העיסוק של העובד או של  44.0%

הדרכה 

השתלמויות בחו"ל, פיתוח הדרכה,  ועזרי  8.2%

סה"כ  100%
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תרשים 6: השקעה בפיתוח מנהלים בשירות המדינה 

 

תרשים 5: השקעה בפיתוח מנהלים בעולם 

 

 

 

 

 

 

 

התרשימים הבאים: 

הממונים על ההדרכה. עוד עולה כי ההשקעה בפיתוח מנהלים נמוכה מאוד כמפורט בהשוואה בין 

בין המשרדים, ביחס לתכולה של תקציב ההדרכה המדווח, ואף ביחס לתכולת  התפקיד של 

(. קיימת שונות גבוהה בהיקף התקציב המוקצה לנושא ההדרכה והלמידה  43 קירקפטריק ופיליפס 

ולמידה וכאשר מתבצעת מדידת אפקטיביות היא מתמקדת רק ברמות הבסיסיות  )על פי מודל 

המשרדים כיום לא מבוצעת בדיקה שיטתית ומובנת להערכת אפקטיביות של פעולות הדרכה 

2012 עולה כי רק כ - 44% מסך הוצאות הלמידה במשרדי הממשלה הוקצו להכשרה. ברוב 

ולהעשרה. כמו כן, עפ"י בחינה וניתוח נתונים מדיווחי משרדי הממשלה על הוצאות ההדרכה בשנת 

השכלה פורמלית ופיתוח הדרכה וכ-30% מתקציב ההדרכה מושקע בפעולות לגיבוש חברתי 

מתרשים עלות פעילות ההדרכה ניתן לראות כי כ- 70% מתקציב ההדרכה מושקע בהכשרה, 

 

 ראה הסבר בפרק 9 
43
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אפקטיביות של הדרכה ולמידה בשירות המדינה. 

שלהם ובפרמטרים אחרים כפי שעלה משאלון שהועבר לממונים במסגרת גיבוש המתודולוגיה להערכת 

קיימת שונות גם בהשכלתם של הממונים על ההדרכה,  בהכשרתם לתחום הלמידה וההדרכה, בוותק 

תרשים 7: היקפי כ"א ביחידות ההדרכה 

 

 

של העובד.  

20 עובדים, בה בשעה  שבמשרדים אחרים,  בד"כ קטנים יותר, תחום ההדרכה הינו בנוסף על תפקידו 

הגדולים כמו משרד הבריאות, רשות המיסים, משרד החוץ וכד' מספר העובדים יכול להגיע אף למעלה מ- 

השונות במספר העובדים ביחידות ההדרכה במשרד/יחידת סמך אף היא גדולה. בחלק מהמשרדים 

גם בתחום משאבי אנוש, רווחה, מעמד האשה  וכד'.   

מלאה ובמשרדים קטנים יותר תחום הלמידה וההדרכה הוא בנוסף על תפקידו של הממונה שעוסק לעיתים 

"ממונה על ההדרכה" האחראי על הלמידה בארגונו. במשרדים בינוניים וגדולים הממונה הוא במשרה 

כפי שצוין לעיל בכל משרד/יחידת סמך מתוך למעלה מ- 80 הארגונים בשירות המדינה, קיים תפקיד 

4.4. כח האדם העוסק בתחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
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הרפורמה בנציבות שירות המדינה.  

תקן נוסף של  סגנית מנהל אגף בכיר )מתח דרגות 41-43 במח"ר( הועבר לפני כשלוש שנים למטה יישום 

הדרכה )מתח דרגות 18-20( בדירוג המינהלי, שרק אחד מהם בעל השכלה אקדמית.  

באגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה מועסקים כיום  3 עובדים בנוסף למנהל האגף, והם ברמה של מרכז 

*ראה נתונים נוספים בנספח 2. 

תרשים 8: הכשרתם של הממונים על ההדרכה לתחום ההדרכה 

 

תהליכי עבודה פורמליים, מוסדרים, אחידים ידועים מראש ושקופים לכלל עובדי השירות. 

ישיר להוראות אלו )הכנסת, בנק ישראל, מבקר המדינה, שירות התעסוקה ועוד(. הדבר מאפשר 

והנחיות של המטה, הסדרה המאומצת וולונטרית גם על ידי ארגונים וגופים שאינם כפופים באופן 

ה"שחקנים" השונים בתחום זה בשירות המדינה, המתבצעת באמצעות הוראות התקש"יר, נהלים 

1. קיימת הסדרה מקצועית מרכזית, רוחבית ואחידה של המדיניות, הנהלים ואופן הפעילות של 

למערך הלמידה וההדרכה בשירות המדינה כפי שהוא מתנהל כיום עוצמות רבות, וביניהן: 

4.5. ניתוח המצב הקיים- עוצמות ואתגרים 
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סביבה 

וביניהן: 

בצד העוצמות שצוינו לעיל, קיימים גם אתגרים לא מעטים למערך הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 

בתחום הלמידה וההדרכה בשירות, במערך הלמידה המשרדי(.     

והשתלמויות בתחומי ההדרכה והלמידה השונים )אך לא תמיד מיושמת הלמידה, על ידי העוסקים 

ההדרכה והלמידה באמצעות קורסי הסמכה ותוך עדכונם השוטף באמצעות קיומם של ימי עיון 

7. המטה - אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה מכשיר ומפתח באופן שוטף את העוסקים בתחום 

משאבים ולייעול ניהול הפעלת המשאבים. 

6. בחלק מהמשרדים קיימות תשתיות פיזיות ואמצעי עזר לניהול הדרכה, בעלות פוטנציאל לאיגום 

על ידי המטה והועברו לשימוש המשרדים.  

וההדרכה וכן להערכת אפקטיביות של פעולות הלמידה וההדרכה, מתודולוגיות וכלים אשר פותחו 

5. קיימת בשירות המדינה מתודולוגיה ברורה וכלים, לבניית תכניות עבודה שנתיות לתחום הלמידה 

הדרכה, הרווחה מזכירות ומנהלות לשכה, ניהול רשומות ועוד(,. 

התקש"יר בעיסוקים הרוחביים בשירות המדינה )משאבי אנוש, כספים וחשבנות, חשבי שכר, 

4. קיימות תכניות הכשרה והסמכה המעוגנים במסלולי הקידום של עובדים בהתאם להוראות 

ברורה ואחידה.  

ההדרכה בארגונים השונים( כשחלוקת התפקידים בניהם המתייחסת לתחומי סמכות ואחריות, 

ה"מטה" )נציבות שירות המדינה(, מול ה"שטח" )המשרדים ויחידות הסמך באמצעות יחידות 

3. קיימת מערכת היררכית מסודרת וברורה בשירות המדינה לניהול תחום הלמידה וההדרכה, מודל 

פיתוח והפעלה של מערכת  למידה מקצועית ואפקטיבית בשירות המדינה. 

וכמו כן קיים מערך פרוס של יחידות הדרכה בכל הארגונים/משרדים. עובדות אלו מאפשרות  

לא תמיד מוכוון לליבת העיסוק של המשרד או של העובד ולמימוש היעדים והייעוד של הארגון( 

2. היקף התקציבים המושקעים בתחומי הלמידה וההדרכה בשירות המדינה הוא משמעותי )אם כי 

לקידום מקצועיותם של עובדי שירות המדינה ולקידום היעדים האסטרטגיים של השירות.  

)משרד ראש הממשלה, אגף התקציבים באוצר וכד'( וכן של הנהלות המשרדים בחשיבות הנושא 

בראש סדר העדיפויות של שירות המדינה ואין הכרה ברורה של הגורמים המשפיעים בשירות המדינה 

1. תחומי הלמידה וההדרכה בשירות אינם נתפשים כפרופסיה מקצועית, תחומים אלו גם אינם נמצא 
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בסופו של דבר להבניית יכולות משמעותיות כוללות של מקצוענות, ניהול ומדיניות בשירות המדינה. 

היא בעיקרה בראיה משרדית צרה, חסרת תכלית מערכתית, נעדרת הסתכלות כוללת ואינה מובילה 

2. שירות המדינה משקיע משאבים בהדרכה, בהשכלה ובלמידה  של ההון האנושי בשירות אך השקעה זו 

טכנולוגיה 

להכשרת עובדי השירות. 

5. הלמידה מתרחשת בסביבה לא אחידה הנסמכת בעיקר על מיקור חוץ ולא קיימת מכללה/מכללות 

הנמוך של תחום הלמידה וההשכלה, וגורמים ל"רעשים" במערך הלמידה בשירות המדינה. 

4. הסכמי השכר הקובעים את נושא גמולי ההשתלמות וימי ההשתלמות בשכר משפיעים הן על המיצוב 

בתחום הלמידה וההדרכה ועוד(.  

תקציב כ"א המועסק ביחידות ההדרכה, המבנה הארגוני של יחידת ההדרכה, תכניות העבודה 

3. קיימת שונות רבה בין המשרדים בתחום הלמידה וההדרכה )מיצוב נושא הלמידה וההדרכה בארגון, 

שיטות 

סינכרונית וכד'(  - מצומצם מאד. 

3. שילוב טכנולוגיות למידה במערך הלמידה בשירות המדינה )לומדות, קפסולות למידה, למידה 

מאפשרות ראיה רוחבית על המתרחש בתחום הלמידה וההדרכה בשירות . 

2. קיימות מערכות טכנולוגיות רבות ושונות לניהול הדרכה בשירות בעלות פונקציות שונות שאינן 

1. לא קיימת בשירות המדינה מערכת רוחבית )LMS( לניהול הלמידה. 

בארגון בהן נדרשת הכשרה ייחודית לקראת הכניסה לתפקיד החדש. קיימים אומנם בשירות המדינה 

טרם כניסתם לתפקיד  - במסגרת פרויקט ה"צוערים"( ועד לפרישתם, בצמתי הניידות או הקידום 

3. לא קיימת ראיה הדרכתית כוללת על הכשרת עובדי שירות המדינה מיום כניסתם לתפקיד  )ואף 

המשרדית והן ברמת המטה.  

הפקת לקחים והיזון חוזר, אינם מבוצעים באופן שיטתי ולאורך זמן בשירות המדינה, הן ברמה 

2. בחינת אפקטיביות ההדרכה במשרדים והחזר ההשקעה בהדרכה בהון האנושי )ROI( – תוך 

אינה כוללת את כל תחומי העיסוק )פיצוח הדרכה, הכשרת מדריכים, פיתוח מנהלים ועוד(.  

1. תורת ההדרכה והלמידה בשירות המדינה )מתודולוגיות, כלים ועוד( מפותחת באופן חלקי בלבד והיא 
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פיתוח קריירה בשירות המדינה, כמקובל במדינות רבות בעולם ובמיוחד במדינות המתקדמות באיחוד 

מסלולי קידום המחייבים הכשרה אך אלו נעדרים ראיה כוללת והם אינם נגזרים ממודל תפישתי של 

4. תכניות העבודה בתחום הלמידה וההדרכה בשירות אינן מבוססות באופן מיטבי וסיסטמטי על בחינה 

האירופי )צרפת, גרמניה וכד'(.  

הגורם האנושי  

6. שיתוף הידע בין המשרדים ואיגום המשאבים בתחום ההדרכה והלמידה מוגבל. 

הארגוניות ומקצועיותם של העובדים. 

היא חלק מפעולות הרווחה בארגון ועל כן היא "nice to have" ולא כמחויבת לקידום המטרות 

הרווחה בשירות. החיבור בין הדרכה לרווחה במטה ובחלק מהמשרדים עלול לשדר מסר בו ההדרכה 

וסמכותו מופנים לתחומי עיסוק שהם בד"כ בתחום פעילות ה"שטח". כמו כן עוסק המטה גם בתחום 

5. המטה, אגף בכיר הדרכה, השכלה רווחה עוסק במגוון תחומים ומשאבים רבים שבתחום אחריותו 

נותנות מענה לאתגרים של שירות המדינה הפועל במציאות משתנה, ואינן צופות פני עתיד.     

העובדים. פעולות ההדרכה במקרים רבים אינן ממוקדות לליבת העיסוק של העובד או הארגון, אינן 

המשרדים, התוכניות האסטרטגיות בתחום ניהול ההון האנושי ותוצרי משובי הערכת הביצועים של 

מקצועית של צרכי הלמידה וההדרכה, תוך מתן מענה לאתגרים העולים מתוכניות העבודה של 

 

 

עוברים הכשרה מסודרת לתפקיד זה. 

4. גיוסם של עובדי מדינה, כמומחי תוכן להובלת נושאים בפעולות הדרכה  )גם כמרצים( מוגבל והם אינם 

מיטבי במערך הלמידה.  

3. המנהלים בשירות המדינה אינם לוקחים אחריות על הלמידה של עובדיהם ואינם משולבים באופן 

בתחום זה ובכך נפגמת המסוגלות והיכולות של המערך לממש את ייעודו. 

2. היקף כ"א והמבנה הארגוני במערך הלמידה בשירות )במטה ובמשרדים(, אינם הולמים את הנדרש 

ואפקטיבית את מערך הלמידה המשרדי. 

מהעוסקים בתחום הלמידה וההדרכה בשירות נעדרים יכולות מקצועיות מיטביות להוביל בצורה 

1. למרות ההכשרות שמבצע המטה לעוסקים בתחום ההדרכה והלמידה בשירות המדינה, רבים 
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פיתוח מנהלים 

המיועדת למנהלים כלליים(, תוכנית אחת בלבד והיא אינה מסונכרנת מבחינה תוכנית הלימודים עם 

2. תכניות ההכשרה המיועדות לסגל הבכיר בשירות המדינה כוללות למעשה )למעט תכנית "טופז" 

לצורך, והוא אינו מתכתב עם פעולות ההדרכה למנהלים המתבצעות במשרדים.    

ניהול למנהלים בדרגי הבניים )במסגרת קורסי "קבלת החלטות"( אך מספר הקורסים הוא קטן ביחס 

שונות בתכניהם ובמתכונתן ממשרד למשרד. המטה אומנם מארגן מספר מחזורים בשנה של קורסי 

ופעולות ההכשרה המתבצעות במשרדים למנהלים בדרגי הביניים ולעובדים בעלי הפוטנציאל הניהולי, 

ניהול אחידה – "הניהול כמקצוע" לשירות המדינה. איתור הפוטנציאל הניהולי במשרדים, הגדרתו, 

1. לא קיימת הסדרה מרכזית ורוחבית בתחום הכשרת המנהלים בדרגי הביניים וכמו כן לא קיימת תורת 

  

התוכן המקצועיים בשירות המדינה, להחלפת ידע וללמידה מניסיונם של אחרים. 

מרכזית לכך היא שלא קיימות רשתות מקצועיות ופורומים למנהלים לליבון סוגיות מרכזיות מעולמות 

קובעי מדיניות מעולמות תוכן שונים בשירות המדינה, ומחוץ לשירות המדינה, טרם גיבושה. סיבה 

4. קובעי המדיניות בשירות המדינה, הנמנים על הסגל הבכיר בשירות, אינם מקיימים דיאלוג פורה עם 

מטה מסודרת ובכתיבת ניירות עמדה וניירות מדיניות. 

תוכן שונים )כלכלית, משפטית, ניהולית, מדיניות וכד'(, בצד יכולות מוגבלות בגיבוש ומימוש עבודת 

3. השפה המקצועית של הסגל הבכיר בשירות המדינה אינה אחידה והיא כוללת שפות שונות מעולמות 

ומקצועיות למנהלים המתחזקות את בוגרי תכנית זו. 

המנהיגות ותוכנית המנהיגות החינוכית, במכון מנדל(. כמו כן  לא קיימות רשתות חברתיות 

תכניות לימוד אחרות המיועדות לסגל הבכיר )תואר שני במדיניות ציבורית, מב"ל, קרן ווקסנר, תכניות 
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הבעיה המרכזית במצב הקיים כיום במערך הלמידה וההדרכה בשירות המדינה היא:  

4.6. מיקוד הבעיה והגדרתה 

לאור כל זאת, ההישג הנדרש ממערך הלמידה בשירות המדינה הינו צמצום הפער בין המצוי לבין הרצוי 

המודרני.   

וזאת, כפי שעולה הן ממחקרים בנושא והן מהפרקטיקות הנהוגות בישראל ובמדינות מפותחות בעולם 

ואחרים, אך לנושא יכולותיו של ההון האנושי בשירות ומקצועיותו, נודעת חשיבות רבה ואף קריטית, 

אמנם מידת הצלחתו של שירות המדינה במימוש ייעודו נסמך על היבטים מבניים, תרבותיים, תפקודיים 

בהצלחה, ובמיוחד, במציאות משתנה ולאור אתגרי העתיד.   

לבין ה"מצוי"  בידע, בכישורים וביכולות של ההון האנושי, הנדרש לצורך מימוש ייעודו של שירות המדינה, 

אינו מיטבי וזאת למרות ההשקעה הניכרת בתחום זה.  הדבר בא לידי ביטוי בקיומו של פער בין ה"רצוי", 

מיצוי כשרו המקצועי של ההון האנושי בשירות המדינה, הנדרש לצורך מימוש ייעודו של השירות בהצלחה, 

הפעלה המהווה, מכניזם פעילות קבוע לצמצום הפער.  

ואסטרטגיית השירות ותומכת את יישומם, לטובת הבניית מסוגלות מערכתית. כל זאת, באמצעות מנגנון 

המדינה כמערכת. מכאן, כי האתגר הינו יצירת תרבות של ארגון לומד, בו הלמידה מחוברת ליעדי 

ורמת הביצועים של העובדים בשירות המדינה ולהבטחת איכות הביצועים והעמידה ביעדים של שירות 

מדיניות למידה, ממוקדת הכשרה, מעודכנת, מדידה, מוטמעת ומבוקרת – הכרחית לשיפור כשירותם 

ומאפייני פעילותו המשתנים של שירות מדינה אפקטיבי ויעיל 

כאמור, זאת תוך בניית תפישה כוללת למערך, וכן מתווה תומך להפעלתו, באופן אשר ישרת את צרכיו 
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תרשים 8: גורמי שרש  לבעיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גורמי השורש לבעיה זו מוצגים בתרשים הבא:  

סביבה 

בהצלחה, אינו מיטבי 

ייעודו של השירות 

הנדרש לצורך מימוש 

בשירות המדינה 

של ההון האנושי 

מיצוי כושרו המקצועי 

שיטות 

טכנולוגיה גורמי אנוש 

הכשרתם של עובדי המדינה 
לא קיימת ראיה הדרכתית כוללת על 

במסלול הקריירה בארגון 
הלמידה בשירות המדינה אינה תומכת 

)רווחה+ מדיניות+ ביצוע( 
מטה הלמידה עוסק במגוון תחומים 

הלמידה 
המדינה ולא מתבצעת הערכת אפקטיביות של 

לא קיימת תורת הדרכה ולמידה כוללת לשירות 

בחינת צרכי למידה רוחביים 
הלמידה בשירות המדינה אינה מתבססת על 

המשרד/ העובד/ שירות המדינה 
הלמידה אינה ממוקדת ליבת עיסוק של 

מיטבי 
שיתוף הידע ואיגום המשאבים בשירות אינו 

כפרופסיה מקצועית 
המדינה אינה נתפסת 

ההדרכה בשירות 

במיצוב נושא ההדרכה 
שונות גדולה בין המשרדים 

הנושא 
הנהלות המשרדים בחשיבות 

לא קיימת הבנה/ הכרה של 

מבנה ארגוני ועוד( 
בתחום הלמידה )תקציב, כ"א, 

שונות גדולה בין המשרדים  

במערכת הלמידה 
השתלמות גורמת ל"רעש" 

קיומה של מערכת גמולי 

מכללה להכשרת עובדי השירות 
סביבות למידה מגוונות ושונות. לא קיימת 

המדינה חסר יכולות מקצועיות מיטביות 
כ"א המועסק במערך הלמידה בשירות 

בשירות המדינה אינו מתאים למימוש היעד 
כ"א והמבנה הארגוני במערך הלמידה 

הלמידה 
הלמידה של עובדיהם ואינם משולבים במערך 

המנהלים בשירות אינם לוקחים אחריות על 

הלמידה בשירות הלמידה 
שילוב טכנולוגיות למידה במערך 

בעלות פונקציות שונות 
לניהול הדרכה בשירות המדינה 

ריבוי מערכות טכנולוגיות 

בשירות המדינה 
רוחבית לניהול הלמידה 

לא קיימת מערכת 



 
 68

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

פרק 5 

  

 בשירות המדינה

תפישת הלמידה הרצויה 
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5. תפישת הלמידה הרצויה בשירות המדינה 

תפישת למידה הינה מערכת של עקרונות, כללים וערכים המתווים ומכוונים את ההחלטות ההדרכתיות 

ההכשרה והפיתוח המקצועי של ההון האנושי בשירות המדינה.   

בפרק זה תוצג תפישה חדשה וכוללת ללמידה בשירות המדינה, אשר תניח את היסודות לתהליכי 

המשרדיים/במשרד____(. 

ל"מנהל/י מערך הלמידה, המשרדיים/במשרד____" )להלן מנהל/י מערך הלמידה 

בשירות המדינה"(. תואר התפקיד של מנהלי יחידות הלמידה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, ישונה 

התפקיד של מנהל האגף ל"מנהל אגף בכיר מערך הלמידה בשירות המדינה" )להלן מנהל אגף הלמידה 

ואילך "אגף בכיר מערך הלמידה בשירות המדינה" )להלן "אגף הלמידה בשירות המדינה"( ואת שם תואר 

אשר מומלץ לשנות את שמו על מנת להתאימו לתפישת הלמידה המוצעת במסמך זה, ולכנותו מעתה 

מערך הלמידה בשירות המדינה כולל את מטה הלמידה, ההדרכה ופיתוח ההון האנושי בשירות המדינה 

המדינה )שמומלץ לשנות  את שמו ל"מערך הלמידה בשירות המדינה"(, כפי שיפורט בפרק הבא.  

תפישת הלמידה תשמש בסיס ופריזמה להפעלת מערך הלמידה, ההדרכה ופיתוח ההון האנושי בשירות 

מימוש את מלוא פוטנציאל היכולות שלהם  ובכך ימומש גם ייעודו של שירות המדינה. 

הלמידה תתאפשר לכל עובד ומנהל הנגישות והתנאים האופטימאליים לידע, כלים ומיומנויות , שיביאו לידי 

לכל עובד ומנהל בשירות המדינה ללמוד ולפתח את יכולותיו על רצף הקריירה. כמו כן, במסגרת תפישת 

תפישת הלמידה מהווה חלק מהותי במימוש הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה והיא תאפשר 

גם לעשייה ההדרכתית היום-יומית בארגון.  

בארגון שתכליתן השגת יעדי הארגון באופן מיטבי. התפישה היא למעשה הרעיון המארגן לתכנון כמו 

                                                          

  

בישראל. 

שירות המדינה פועל כנאמן הציבור ובאופן פעולתו תורם לעיצוב תרבות של חברת מופת משגשגת והוגנת 

החזון של שירות המדינה: 

תפישת הלמידה נגזרת מהחזון, מהייעוד ומהערכים של שירות המדינה: 

5.144. חזון, ייעוד וערכים של שירות המדינה 

 מתוך הקוד האתי של שרות המדינה 
44
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א. מקצועיות- מצוינות - ביצוע התפקיד במסגרת הסמכות ברמה גבוהה, לאחר לימוד התחום 

ערכים עיקריים של שירות המדינה: 

תפקידם ולקדם מדיניותם, לשירות הציבור, והכל תוך כיבוד החוק. 

שירות המדינה הוא זרוע ביצוע של הממשלה, הפועל למילוי תפקידיו לפי דין, לסייע לממשלה ושריה למלא 

ייעודו של שירות המדינה: 

המקצועי עליו הופקד עובד הציבור, תוך עדכון הידע מעת לעת. יעילות - ביצוע התפקיד במהירות 

חדשנות- ביצוע התפקיד מתוך סקרנות ופיתוח וקידום מתמיד של דרכים חדשות כמענה לצרכים 

האפשרית, באופן המשיג את התוצאה הנדרשת , תוך חיסכון ושמירה על משאבי הציבור. 

קיימים ועתידיים. ענייניות - ביצוע התפקיד תוך איסוף ובדיקת עובדות ושקילת השיקולים הנוגעים 

ב. ממלכתיות-  נאמנות לציבור - ביצוע התפקיד תוך מתן חשיבות עליונה לאינטרס הציבורי.  

לעניין בלבד ומתן משקל ראוי לכל עובדה ושיקול. 

א-פוליטיות - ביצוע התפקיד תוך התעלמות מהדעה הפוליטית האישית, ומתן שירות שווה לכל 

ממשלה או שר, יהיו עמדותיהם הפוליטיות אשר יהיו. שוויון - ביצוע התפקיד ללא הפלייה מטעמי 

אחר שאינו נוגע לעניין ואינו מצדיק יחס שונה. מערכתיות - ביצוע התפקיד תוך ראייה רחבה 

מין, נטייה מינית, מצב משפחתי, גיל, דת, לאום, דעה פוליטית, עדה, גזע, מוגבלות או כל שוני 

ושיתוף פעולה בין כל הגורמים הנוגעים בדבר בשירות הציבורי. צדק חברתי - ביצוע התפקיד מתוך 

ג. התנהגות ראויה והגינות- כבוד האדם - ביצוע התפקיד תוך שמירה על כבוד האדם וזכויותיו וללא 

פי דין בשירות המדינה. 

הכרה בחשיבות קידום צדק חברתי, צמצום פערים חברתיים וכלכליים וקידום חובת ייצוג הולם על 

השפלתו. יושרה - ביצוע התפקיד ביושר ובהגינות, וללא הטיית שיקול הדעת לטובת ענין אישי של 

עובד המדינה או של מקורביו. טוהר מידות - ביצוע התפקיד תוך הקפדה על הדין והנהלים ומתוך 

והוגן. ענווה - ביצוע התפקיד מתוך הכרה בחשיבותו וללא התנשאות ויהירות . 

ניקיון כפיים. ריסון הכוח הפעלת הסמכויות שהוקנו לצורך ביצוע התפקיד באופן מושכל, מבוקר 

ד. שרותיות- שרותיות - ביצוע התפקיד מתוך רצון לספק שירות יעיל, מהיר, במועד הנדרש ומספק 

לכל מי שזקוק לו, הן מקרב הציבור והן בתוך השירות הציבורי. פתיחות - הקשבה לצרכי הציבור 

והשותפים לעשייה . אדיבות - ביצוע אדיב ומכבד של התפקיד כלפי הציבור ועמיתים לעבודה.  

שקיפות ביצוע התפקיד תוך מתן מידע לציבור ולגופים אחרים כנדרש על פי דין, והכל תוך שמירה 

ה. אחריותיות- דיווחיות ביצוע התפקיד תוך דיווח מהימן לממונים ועדכון עובדים ושותפים למשימה. 



 
 71

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

בשרות המדינה. 

בהתבסס על החזון, הייעוד והערכים של שרות המדינה, גובשו החזון, הייעוד והערכים של מערך הלמידה 

החלטות וטעויות. 

על סודיות במקרים המתאימים. לקיחת אחריות ביצוע התפקיד תוך לקיחת אחריות למעשים, 

על תהליכי שקיפות, הערכה, בקרה ומשוב, למען השגת שיפור מתמיד ותוצאות מעולות. 

צוות ושיתופי פעולה בין ובתוך המשרדים ועל שרות מקצועי ואיכותי ללקוחות. תרבות זו מושתתת 

ההון האנושי בשירות המדינה. לפיכך חשוב להבנות תרבות תומכת המתבססת על תהליכי עבודת 

ה. איכות ומצוינות- מצוינותו של מערך הלמידה טמונה ביכולתו להצמיח ולפתח, באופן מתמיד, את 

והמקצועית מתוך הקשבה ל"שטח", ויספק להם שירותי למידה יעילים ואפקטיביים.  

ד. שירותיות- מערך הלמידה ייתן מענה לצרכי העובדים והמנהלים לגבי התפתחותם האישית 

על כבוד האדם וזכויותיו.  

ג. יושרה והגינות- מערך הלמידה יפעל ביושר ובהגינות עפ"י כללי האתיקה המקצועית תוך שמירה 

כל הגורמים השותפים לצורך מתן מענה שיוויוני לכלל העובדים והמנהלים.   

ב. ממלכתיות- מערך הלמידה יפעל באופן ממלכתי בראייה מערכתית רחבה תוך שיתוף פעולה בין 

כלים  בזיקה  למומחיותו בתחום העיסוק, לדרישות הארגון וללמידה על רצף הקריירה. 

איכותי לתפישת התפקיד של העובד, באמצעות ידע, פיתוח מיומנויות וכישורים מגוונים, והקניית 

א. מקצועיות- מקצועיות מערך הלמידה באה לידי ביטוי ביעילות ובאפקטיביות שלו, במתן מענה 

ערכים בבסיס מערך הלמידה:   

הכשרת ההון האנושי, פיתוחו והעצמתו למילוי תפקידו באופן מיטבי לשם השגת יעדי שירות המדינה. 

ייעוד מערך הלמידה: 

ומשתנה למימוש יעדיו ועמידה באתגריו של שירות המדינה. 

המדינה שיאפשרו למנהלים ולעובדים בשירות המדינה לפעול באופן מיטבי בסביבה מורכבת, חדשנית 

מערך הלמידה בשירות המדינה יהווה גורם מוביל ובעל ערך בהכשרה ובפיתוח ההון האנושי בשירות 

חזון מערך הלמידה : 

5.2. חזון ייעוד וערכים – מערך הלמידה בשירות המדינה 
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לשיפור מתמיד, עמידה ביעדים והשגת המטרות.  

העובד. ערך זה יאפשר לעובד ולמנהל לפעול יחדיו להגשמת הייעוד של ארגונם מתוך מחויבות 

העובד ללמידה ומחויבותו לתוצאות ובמקביל אחריותו של  המנהל   לפיתוחו המקצועי והאישי של 

השותפים, ידווח לממונים ויעדכן בפרקי זמן קבועים עפ"י הנדרש. ב"אחריות" גלומה אחריותו של 

ז. אחריות ואחריותיות- מערך הלמידה יפעל בשקיפות תוך הנגשת מידע לעובדים, למנהלים ולגופים 

לעמוד בחזית הידע וכדי להוביל תהליכי שינוי בסביבה מורכבת, חדשנית ומשתנה.  

חדשנות, יזמות ויצירתיות כדי לאפשר את מימוש המדיניות לשיפור ביצועי עובדים ואיכותם, כדי 

ו. חדשנות ויצירתיות- מערך הלמידה בשרות המדינה יזמן מסגרות לימוד ומתודולוגיות המעודדות 

                                                          

באנשים וביחידות כמערכת, וזאת לצורך הבטחת תפקוד מיטבי של שירות המדינה והאנשים העובדים בו . 

הממשלה ויחידות הסמך. מתוך כך, תחום זה יפותח תורתית, יוטמע ויאפשר את מיצוי הידע הקיים 

האחריות המקצועיים של נציבות שירות המדינה והמערכת המנהלת את המשאב האנושי במשרדי 

לצורך התאמת פעולות הממשל לנסיבות משתנות ולכן ניהול הידע האנושי יהיה חלק בלתי נפרד מתחומי 

הממשלתי, מתן שירותים לאזרח, ראייה ארוכת טווח וכלל ממשלתית, גמישות ויכולת לימוד, וחדשנות 

המשימות במינהל הציבורי רבות ודורשות מקצועיות ברמת קבלת ההחלטות ומימושן, יעילותו של הניהול 

 . 46במינם"

בישראל מתווספות כמה סיבות לחיוניותו של סגל בכיר ברמה מעולה ועם תכונות וכישורים מיוחדים 

בתכליתיות וביעילות מדינה מודרנית ולהבטיח שירותים נאותים לאזרחיה ללא סגל מינהל בכיר טוב. 

בניין המדינה והגשמת הציונות תובעניות ומחייבות טיב ממשל מעולה, אין אפשרות לנהל ולפתח 

במסקנות וועדת המשנה שדנה בנושא "מדיניות הסגל הבכיר" בדו"ח וועדת קוברסקי, הודגש כי: "משימות 

45.כפרטים ושל יחידות השירות כמערכת" 

שמתקיים בה מפגש בין מענה מיטבי לצורכי הציבור והממשלה ומיצוי פוטנציאל ההתפתחות של האנשים 

אפקטיבית של שירות המדינה, אלא יאפשר להניע את שירות המדינה לכיוון של נקודת עבודה אופטימלית, 

"ההון האנושי בשירות המדינה הוא נכס שאין יקר מימנו וניהולו בצורה נכונה יוביל לא רק ליכולת תפקודית 

בדו"ח וועדת הרפורמה בניהול ההון האנושי בשרות המדינה נכתב: 

תפישת הלמידה ומערך הלמידה בשירות המדינה מכוונים בראש ובראשונה לפיתוחו של ההון האנושי. 

5.3. המאפיינים והכישורים הנדרשים למנהל ולעובד בשירות המדינה 

 מסמך הוועדה דו"ח קוברסקי חלק ב', עמ' 186-189 
46

  הרפורמה בניהול ההון האנושי בשרות המדינה דו"ח הוועדה עמ' 95 
45
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*לפירוט הפרופיל המלא של המאפיינים והכישורים של העובד – ראה נספח 5 

 מסוגלות לניהול עצמי 

 מקצוען 

 מוביל שינוי  

 בעל ערכיות ומחויבות  

פרופיל העובד בשירות המדינה מתוך הקוד האתי שהופץ על ידי נציבות שירות המדינה 

*לפירוט פרופיל המנהל – ראה נספח 4 

תרשים 9: מפה מושגית של פרופיל המנהל בשירות מתוך מסמך המדרשה 

 

פרופיל מנהל בשירות המדינה )מתוך מסמך המדרשה( 

 

5.3.1. פרופיל המנהל והעובד בשירות המדינה - כישורים נדרשים: 

משימות  והעברת ידע בין -דורי.  

ניהול הידע האנושי ייושם דרך  קהילות ידע מקצועיות, ארגון לומד, סביבת ידע, הגדרות תפקידים הגדרת 
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9( לנהל את מערך הלמידה בשירות המדינה באופן יעיל ואפקטיבי 

8( להתעדכן בחזית הידע בעולם הלמידה ולהתאימו לשירות המדינה 

-לפתח מומחיות בעולם התוכן של הארגון ולהתחבר לליבת העיסוק של שירות המדינה  

-לפתח מומחיות בעולם הלמידה והפיתוח  

7( להכשיר ולהצמיח את אנשי הלמידה בשירות המדינה להיות Learning Advisors  ובמסגרת זו:  

6( לתת מענה הדרכתי להטמעה יעילה ואפקטיבית של טכנולוגיות ותהליכי שינוי בשירות המדינה 

5( לסייע בגיבוש תחושת "שירות מדינה אחד". 

להגביר את רמת הנכונות והמחויבות למערכת הארגונית בכללותה. 

4( לבנות ולממש תהליכים התורמים להפנמה ולהזדהות עם ערכי השירות והתרבות הארגונית ובכך 

והמשימות המוטלות עליהם על פי צרכי הארגון. 

3( לטפל באופן יעיל ואפקטיבי בכשירות הארגונים השונים בשירות בהתאם לצרכים המשתנים 

הארוך. 

2( לתרגם החלטות אסטרטגיות של נציבות שירות המדינה לפעולות למידה בטווח הקצר ובטווח 

תפקידיו ומסלול התפתחותו, ועל פי צרכי הארגון. 

1( לטפל באופן יעיל ואפקטיבי בכשירותו של הפרט וביכולות הביצוע שלו בהתאם לתחומי עיסוקו, 

מטרות אופרטיביות:  

ותרבות הנחוצים לשיפור הביצועים של הארגונים בשירות המדינה לאור יעדי שירות המדינה וצרכיו.  

לתכנן, לפתח, לבצע ולהעריך את כלל התהליכים הנדרשים לצורך הקנייה של ידע, מיומנויות, ערכים 

מטרת על:   

5.4. מטרות מערך הלמידה בשירות המדינה  
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ובניית תהליכי עבודה מיטביים למערך הלמידה בשירות המדינה. 

עמידה באתגרים אלה תאפשר הבנייה מושכלת של תפישת הלמידה לצורך השגת ייעוד שירות המדינה 

 יצירת זיקה בין תכנית הלמידה וההכשרה לבין התפוקות והתוצאות המצופות. 

מקצועית על רצף הקריירה. 

מושכלות מבוססות נתונים, ומאידך, למנהל ולעובד כלים אופרטיביים ללמידה ולהתפתחות 

 הקמת תשתית ניהול למידה שתאפשר לאגף הלמידה בשירות המדינה לקבל מחד החלטות 

 הבניית תהליכי עבודה סינרגטיים בין המרכיבים השונים של המערכת לצורך ייעולה. 

  יצירת תמהיל מיטבי בין ביזור לבין ריכוזיות תחום הלמידה בשירות המדינה על מרכיביו השונים. 

יצירת איזון הולם בין תפעול אפקטיבי ויעיל של המשימות השוטפות בתחום זה. 

 פיתוח חשיבה אסטרטגית וראייה ארוכת טווח בתחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה, בצד 

ובארגונים במערכת הבריאות(. 

 מיצוב היחידות הממונות על הלמידה בשירות המדינה בשטח )במשרדי ממשלה, ביחידות סמך 

 מיצוב אגף הלמידה בשירות המדינה  כגוף מקצועי ומוביל בתחום הלמידה וההדרכה. 

 קידום יעדיו האסטרטגיים של שירות המדינה והארגונים השונים בו באמצעות הלמידה. 

בבסיס גיבוש תפישת הלמידה עומדים אתגרים רבים: 

5.5. אתגרים 

להלן העקרונות המרכזיים של מערך הלמידה :   

בין תכנית הלמידה וההכשרה לבין השגת התוצאות המצופות. 

בשירות המדינה, ולפיכך עליו להבנות תרבות ארגונית ומקצועית התומכת בכך תוך שימת דגש על הזיקה 

המוטיבציה ואת תחושת השייכות לארגון. מערך הלמידה נדרש לפתח תהליכים ליצירת "ארגונים לומדים" 

מערך הלמידה להכשירם ולפתחם על מנת לעמוד בקצב השינויים בעולם העבודה ועל מנת להגביר את 

בעולם דינאמי ומשתנה נדרשים המנהל והעובד ללמידה מתמדת על רצף הקריירה שלהם. לפיכך על 

5.6. תפישת הלמידה בשירות המדינה 
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מקצועית: תורה, מתודולוגיות וכלים. למקצוענות זו מספר עקרונות: 

5.1  תחומי הלמידה וההדרכה הינם תחומי דעת פרופסיונליים. הכוללים, כמו כל פרופסיה 

5. מקצועיות/מקצוענות של תחום הלמידה –  

הערכים והטמעת הקוד האתי בשירות המדינה באמצעות פעולות למידה והכשרה.  

4. עיצוב זהותו של עובד שירות המדינה - מערך הלמידה בשירות המדינה יסייע בעיצוב הזהות, 

למציאות התפקודית בה פועל העובד ולמטרות המשרד/שירות המדינה.  

הלמידה תהיה רלוונטית לעיסוקו של העובד ו/או של המשרד/שירות המדינה ומוכוונת ביצוע 

3. רלוונטיות - הלמידה תקנה לעובד את הידע, הכישורים והיכולות הנדרשים לביצוע משימותיו. 

המדינה באופן כללי ושל המשרד/הארגון באופן ספציפי.  

וההדרכה שיבוצעו במסגרתו יתמכו ויקדמו את מימוש ייעודו, יעדיו ומשימותיו של שירות 

2. קידום ומימוש היעדים האסטרטגיים של שירות המדינה - מערך הלמידה ופעולות הלמידה 

לביצוע המשימות הנדרשות לשם מימוש הייעוד, המשימות והאסטרטגיה של שירות המדינה. 

תפקידם ומשימותיהם, כך שהכישורים, היכולות והידע, של ההון האנושי בשירות המדינה יתאים 

המצוי לבין הנדרש בתחום הידע, המיומנות, התפישה, והכשירות של העובדים לצורך ביצוע 

1. צמצום הפער בין המצוי לבין נדרש - מערך הלמידה בשירות המדינה יפעל לצמצום הפער בין 

תוך התאמתו לצרכים ולמאפייני פעילותו של  שירות המדינה. 

5.3 מערך הלמידה, יפעל באופן פרואקטיבי, אפקטיבי ויעיל, ויעמוד בחזית הידע של עולם הלמידה 

הלמידה וההדרכה בשירות המדינה והאמון על הכשרת אנשי הלמידה בשירות. 

למקצוענות זו היא של אגף הלמידה בשירות המדינה - המהווה סמכות מקצועית עליונה בנושא 

5.2 מערך הלמידה בשירות המדינה והעוסקים בהפעלתו יהיו מקצוענים בתחומם. האחריות 

 התפתחות תרבות מקצועית הנתמכת בהליכים רשמיים ולא רשמיים. 

וההדרכה. 

 קיום קוד אתי המגדיר את ההתנהגות המצופה מבעלי התפקידים בתחום הלמידה 

 הכרה בסמכותם המקצועית של בעלי המקצוע בתחום הלמידה. 

 בסיס תיאורטי ותורה מתפתחים ומשתכללים. 
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תהווה תנאי מעבר וכניסה לתפקיד. 

לצמתים ולתפקידים שיוגדרו. בתחומים שיוגדרו ע"י אגף הלמידה בשירות המדינה, ההכשרה 

בדגש על הקניית ידע, מיומנויות וכישורים בצמתים מרכזיים ובמעבר בין תפקידים, בהתאם 

הלמידה בשירות המדינה תתבצע על רצף הקריירה של העובד  )משלב הצוערים ועד הפרישה(, 

והערכים הארגוניים. 

לשלב הנדרש וכן חזרה מתמדת לצורך שמירת הכשירות לאורך זמן והטמעה של הזהות הארגונית 

הלמידה השונים. הרציפות וההמשכיות יבואו לידי ביטוי גם באופן פריסת נושאי הלימוד, התאמתם 

לגמלאות או לעזיבתו את שירות המדינה וזאת תוך קיום זיקה הדוקה וקשרי גומלין בין שלבי 

השונים והזדמנויות הלמידה השונות, החל מקליטת העובד לשירות המדינה ועד לפרישתו 

7. למידה לאורך השירות  - Life Long Learning – יצירת רציפות והמשכיות בין מצבי הלמידה 

ולממש את יעדיי הלמידה שלו, תוך עמידה במדיניות הכללית.  

לכל אחד מהגופים ביחידות תהיה אוטונומיה ניהולית כדי לתמוך במטרות  הארגוניות שלו, 

הלמידה השונים,  על מנת ליצור סטנדרטיזציה, אחידות, ושיפור באיכות הביצוע. יחד עם זאת, 

6. מערך הלמידה בשירת המדינה יתווה את המדיניות בתחום הלמידה והנחייה תורתית בתחומי 
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משרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים שונים האחד מהשני ביעדים ובמטרות 

מערכות למידה מגוונות ורצף של למידה והכשרה )הן תהליכית והן טכנולוגית( נדרש תקן אחיד. 

10.  אחידות – סטנדרטיזציה – ההדרכה נדרשת לאחידות על-מנת שתהפוך למקצוע. על מנת ליצור 

מקצועי / פיתוח קריירה תוך מעקב של המנהל על ההתפתחות המקצועית של עובדיו.  

פיתוח מתמיד בין המנהל לעובד ובסיכומו של הדיאלוג תוגדר לעובד על ידי המנהל תכנית פיתוח 

של עובדיו, על מנת שיוכלו לבצע את תפקידם בצורה מיטבית. לאור זאת, חיוני שיתקיים דיאלוג 

של תפקידו והתעדכנות מתמדת בתחומי עיסוקו ותפקידו, למנהל הישיר ישנה אחריות על הלמידה 

9. אחריותו של המנהל -  בצד אחריותו של העובד לרכישת ידע, כלים ומיומנויות לצורך ביצוע מיטבי 

המשימות של המשרד / שירות המדינה. 

היכולות והידע, של העובד יתאימו לביצוע המשימות הנדרשות ממנו לשם מימוש הייעוד וביצוע 

8. העמדת העובד במרכז  - המטרה המרכזית של מערך הלמידה בשירות המדינה היא שהכישורים, 

  

 

תפקיד הנציבות בכל שלב: 
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ותוך שאיפה לאפשר לעובד בחירה בתהליך הלמידה. 

תמהיל של שיטות למידה מגוונות, חדשניות ומתקדמות הכוללות שימוש בלמידה מרובת ערוצים, 

מתוקשבות, במקום העבודה ומחוץ לארגון, המותאמות ללמידה אפקטיבית. ערוצי הלמידה יכללו 

13. סביבות הלמידה וערוצי הלמידה - הלמידה בשירות המדינה תתרחש בסביבות למידה מגוונות, 

   .ROI  - וחיונית לבחינת החזר ההשקעה בלמידה

פעולות הלמידה וההדרכה בהן הושקעו משאבים רבים אכן השיגו את מטרתן, הינה הכרחית 

וביכולות של העובד על מנת שיוכל לבצע את תפקידו בצורה מיטבית. ההערכה והבחינה האם 

האסטרטגיים של הארגון ושל שירות המדינה באמצעות השקעה בידע, במיומנויות, בכישורים 

12. הערכה – פעולות הלמידה השונות המתבצעות בשירות המדינה, מטרתן כאמור, קידום היעדים 

מדידה ומבוקרת.  

שנתית המחוברת למעגל התכנון השנתי במשרד. התוכנית תהיה מחוברת לליבת הכשירות, 

11. תוכנית עבודה שנתית - מערך הלמידה וההדרכה בשירות המדינה יפעל במסגרת תכנית עבודה 

הביצוע.  

השואפים לנסח ניסוח כולל של הפעילויות בתחום הלמידה וההדרכה, בכדי לשפר את איכות 

כולל בתחומי הלמידה וההדרכה. לאור זאת יש צורך ביצירת תהליכי הדרכה פורמליים רשמיים 
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 פרק 6 

 

 

 

 בשירות המדינה המדינה

מערך הלמידה  
מנגנון ההפעלה הרצוי של 
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6. מנגנון ההפעלה הרצוי של מערך הלמידה בשירות המדינה 

מערך הלמידה בשירות המדינה. 

העבודה בין השחקנים השונים במערך הלמידה. כמו כן יעסוק הפרק בפעולות אשר יש לבצע למיצוב 

המדינה לבין השטח, את מבנה תחום הלמידה והפיתוח במשרדים ואת הממשק, תהליכי הגומלין ויחסיי 

פרק זה יתאר את המאפיינים והעקרונות של מנגנון ההפעלה, את חלוקת העבודה בין נציבות שירות 

בתחום הלמידה וההדרכה.  

מענה מיטבי לאתגרים המרכזיים במבנה מערך הלמידה ולממשק בין המטה לבין הגופים השונים הפועלים 

באמצעות העקרונות, המבנים והמנגנונים המוצעים יהיה מערך הלמידה בשירות המדינה מסוגל לתת 

מנגון זה יהיה מותאם לאתגרי המציאות ולשונות של הארגונים המרכיבים את שירות המדינה  

העקרונות והמטרות של מערך הלמידה בשירות המדינה. 

מטרת מנגנון ההפעלה הינה גיבוש והגדרה של האופן והמדיניות על פיהם ובאמצעותם ייושמו בפועל 

במסגרת תפישת ההפעלה נתייחס לתפקידם של הגורמים המרכזיים במערך הלמידה בשירות המדינה 

ההחלטות, וככלי אסטרטגי למימוש חזונו וערכיו. 

ספציפי. זאת תוך הפיכת הלמידה בשירות המדינה למשמעותית, רלוונטית, תומכת בתהליכי קבלת 

של  שירות המדינה באופן כללי, ושל המשרדים והארגונים הפועלים במסגרת שירות המדינה, באופן 

מכל מהלך ארגוני המתבצע בארגון,  על מערך הלמידה לתמוך ולקדם את מימוש ייעודו, יעדיו ומשימותיו 

הדמיון הרוחבי הניכר.  כמו כן, על מנת לחזק את המודעות לחשיבות הלמידה וההדרכה כחלק בלתי נפרד 

תפישת ההפעלה צריכה להיות מתאימה מחד לשונות הרבה בצרכי ההדרכה הפנימיים של המשרדים למול 

השונים כמו גם לשונות במטרות ובייעוד של כל אחד מהארגונים הללו.   

במוטת שליטה רחבה מאוד, לצד מתן מענה להטרוגניות המשמעותית בתפקידי העובדים בארגונים 

מגוון הארגונים בשירות המדינה, מחזק את הצורך בגיבוש תפישת הפעלה אחידה אשר תיתן מענה לצורך 

6.1. רקע 

ולממשקים הנדרשים בניהם. להלן הגורמים המרכזיים: 

2. מנהל/י מערך הלמידה המשרדיים/במשרד  

המדינה  

1. אגף בכיר מערך הלמידה בשירות המדינה  ובראשו מנהל אגף בכיר מערך הלמידה בשירות 
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הלמידה וההדרכה. 

5. גופים החיצוניים לשירות המדינה בארץ ובעולם )מהשוק הציבורי ומהשוק הפרטי( העוסקים בתחום 

4. המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול 

בשירות. 

3. הנהלות משרדי הממשלה ויחידות הסמך, המנהלים בשירות המדינה ובעיקר הסגל הבכיר 

לתכנים מערכתיים המבוצעים על ידי המשרדים.  

 אגף הלמידה בשירות המדינה ישמש כרגולטור מנחה )דומה ל"מועצה להשכלה גבוהה"( ביחס 

הפקת לקחים, תיקוף ועדכון שוטפים של התורה והמדיניות.  

ולבקרה אחר מימושן. בנוסף יהיה אגף הלמידה בשירות המדינה אחראי לתהליכי תחקור, 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יהיה אחראי להטמעתן של התורה והמדיניות בתחום הלמידה 

בסטנדרטיזציה ושיפור באיכות ביצוע הלמידה בשירות המדינה. 

תכניות הכשרה, ניהול ידע, ניהול הדרכה, הערכת למידה והדרכה ועוד(. זאת על מנת ליצור 

נהלים והנחיות למימושן )לדוגמא: מיפוי ואבחון הדרכתי, פיתוח סגל הדרכה, פיתוח ומיסוד 

המדינה, את תורת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה בכל תחומי פרופסיית הלמידה ויקבע 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח ויתווה את המדיניות הכללית של מערך הלמידה בשירות 

וכד'(. 

גם את הכלים ההדרכתיים להטמעת הנושאים בשירות )פיצוח הדרכתי, מערכי שיעור, לומדות 

 במקרים הנובעים מצורך הדרכתי רוחבי בשירות המדינה יפתח אגף הלמידה בשירות המדינה 

מובילים בארץ ובחו"ל לקידום תחום הלמידה בשירות המדינה. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יקיים מערכת קשרי גומלין עם ארגונים ומוסדות אקדמיים 

יכולות משמעותיות כוללות של מקצוענות, ניהול ומדיניות בשירות המדינה.  

של עולם הלמידה תוך התאמתו לצרכים ולמאפייני פעילותו של שירות המדינה, ויוביל להבניית 

 מערך הלמידה בשירות המדינה יפעל באופן פרואקטיבי, אפקטיבי ויעיל, ויעמוד בחזית הידע 

6.2.1. הלמידה כמקצוע  

6.2. מאפייני תפישת ההפעלה בשירות המדינה ועקרונותיה  
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o הערכה ומדידת אפקטיביות הלמידה 

o פיתוח מנהלים 

o פיתוח צוותים 

o ניהול ידע- כעולם תוכן וכשיתוף בין סגלי הלמידה 

o פיתוח הדרכה 

o טכנולוגיות למידה 

o ניהול הדרכה 

השונים: 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יהיה הכתובת המקצועית להנחייה והתייעצות בתחומי הלמידה 

הלמידה בשירות המדינה, המתייחס להתנהגות המצופה מבעלי התפקידים בתחום זה. 

 יגדיר ויטמיע, בשיתוף עם העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה, קוד אתי   לתחום 

המדינה, ידע וכלים הדרכתיים בתחום התמחותו. 

הייעוץ המשפטי. משרד לו הואצלה הסמכות, יפתח, בהנחיית ובשיתוף אגף הלמידה בשירות 

יתמחה בהכשרה בנושאי כספים וחשבונות ומשרד המשפטים יתמחה בהכשרת הנמנים על 

למשרדים במקצועות ובהתמחויות בהן יש למשרד מומחיות מיוחדת. לדוגמא, משרד האוצר, 

 יחד עם זאת, על פי שיקול דעתו של אגף הלמידה בשירות המדינה, יואצלו סמכויות ביצוע 

המקצועי תותנה במערך הכשרות והסמכות. 

אחראי אגף הלמידה בשירות המדינה ליצירת סטנדרטים לעיסוק במקצוע כך שהכניסה לעולם 

בשירות המדינה )משאבי אנוש, כספים וחשבונות, רכש ולוגיסטיקה וכד'(. בתחומים אלו 

פיתוח נושא הניהול כמקצוע, קידום שוויון מגדרי וייצוג הולם וכן בעיסוקים הרוחביים האחרים 

גנריים/הרוחביים לשירות, כדוגמת הטמעת הקוד האתי בשירות, אוריינטציה לשירות המדינה, 

 אגף הלמידה בשירות המדינה אחראי לביצוע הכשרתם של עובדי שירות המדינה בתחומים 

בשירות המדינה. 

מערך הלמידה בשירות המדינה בנושאים אלו. כיו"ר הוועדה ישמש מנהל מערך הלמידה 

המשרדיים וכן נציגים מהאקדמיה ומארגונים מובילים בתחום הלמידה, אשר ייעצו למנהל 

 נציב שירות המדינה ימנה ועדה מייעצת לתחום הלמידה שתכלול נציגות של מנהלי הלמידה 
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מקצוענים בתחומם. האחראיות למקצוענות זו היא של אגף הלמידה בשירות המדינה 

 העוסקים בתחום הלמידה, ההדרכה והפיתוח, ובעיקר מנהלי מערך הלמידה המשרדיים, יהיו 

הלמידה במשרדים השונים וכן תיגמול ורמות משרה  התואמות את מורכבות הארגון. 

משרדית ובין משרדית, במסלולים מובנים, כולל מערך ניידות ורוטציה של האחראים על מערך 

 מערך הלמידה בשירות המדינה ימוצב כמערך מקצועי בו קיימת התפתחות מקצועית תוך 

של עובדיהם. 

 המערך ייתן למנהלים מענה וייעוץ בנושאים ארגוניים ומקצועיים לצורך תכנון תהליכי הלמידה 

ההדרכה והפיתוח, לצד מומחיות בליבת העיסוק של הארגון. 

הלמידה בשירות המדינה  להיות  Learning Advisors שהינם בעלי מומחיות בעולם הלמידה, 

 מערך הלמידה בשירות המדינה יכשיר ויצמיח את אנשי הלמידה, קרי, העוסקים בתחום 

וההדרכה. הכניסה לעולם המקצועי של הלמידה וההדרכה תותנה במערך הכשרות והסמכות. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יהיה אחראי על יצירת הסטנדרטים לעיסוק במקצועות הלמידה 

6.2.2. העוסקים בתחום הלמידה, ההדרכה ופיתוח ההון האנושי 

המשרד/שירות המדינה  וזאת על פי המדיניות הנקבעת על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה. 

 מערך הלמידה יבצע פעולות הדרכה לעובדי שירות המדינה בתחומי העיסוק של 

o על ידי גורמים חיצוניים.  

o באופן משותף. 

o על ידי הגוף מגדיר הצורך. 

o על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה באופן מלא. 

הנדרשת כדלקמן: 

הלמידה בשירות המדינה הוא אשר יחליט כיצד לבצע וכיצד לתעדף את  ההכשרה הרוחבית 

לביצוע ומקורותיו, זהות מומחה התוכן בתחום הלמידה הנדרש וכן כל פרט רלוונטי אחר. אגף 

הלמידה בשירות המדינה ויציג את הצורך, אוכלוסיית היעד  לפעולת הלמידה, התקציב הנדרש 

עובדי השירות המדינה. הגוף המבקש/מגדיר הצורך לבצע פעולה רוחבית יפנה למנהל מערך 

למידה והטמעה רוחביות הנדרשות לאוכלוסיות בעלות מאפיינים דומים ממשרדים שונים או לכל 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יהווה סמכות מקצועית יחידה בהחלטה כיצד יש לבצע פעולות 
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)בארה"ב(. 

לעובדיהם, ולניהול שיח פיתוח אישי וזאת  בדומה למודל ה-IPD לתוכניות פיתוח הקריירה 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח ויטמיע כלים למנהלים לבניית תכניות התפתחות 

הלמידה המשרדי / של שירות המדינה, כמומחי תוכן, מרצים וכד'. 

 המנהלים בשירות המדינה יוכשרו לקחת אחריות על הלמידה של עובדיהם והם ישולבו במערך 

הנהלים לתגמולם ולהוקרתם  תתבצע באופן מרוכז על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה.  

והניסיון המעודכנים ביותר. הכשרת המדריכים הפנימיים של  כלל שירות המדינה, וכן קביעת 

במשרד( בפעולות הלמידה השונות אותן הוא מארגן, על מנת להפגיש את הלומדים עם הידע 

 כעיקרון, ישאף מערך הלמידה בשירות המדינה להסתייע במדריכים פנימיים )עובדי ליבה 

גם במסגרת הסמכות בתחום הלמידה וגם במסגרת בחינות מסוגלות ויכולות בתחומים אלו.  

תהיה קשורה קשר הדוק למסוגלותם של מנהלי מערך הלמידה המשרדיים. מסוגלת זו תיבחן 

 האצלת סמכויות ביצוע בתחום הלמידה וההדרכה מאגף הלמידה בשירות המדינה לשטח, 

הלמידה - באמצעות מערך התמחויות. 

לרבעון. אגף הלמידה בשירות המדינה יקיים/יעודד פורומים של עמיתים בין משרדיים בתחום 

נציגות משרדית(, והשתלמויות אופציונאליות לאנשי הלמידה, בתדירות של לפחות אחת 

הסמכות והשתלמויות מחייבות בהתאם לדגשים ולמדיניות הכללית )עפ"י תחומי התמחות או 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יקיים מערך כשירות מקצועי לאנשי הלמידה בשירות הכולל:  

לסמנכ"ל ההון האנושי במשרד. 

ועדכונם השוטף בתחומים אלו, והם ימוצבו כמנהלי אגפי הלמידה במשרדים ובכפיפות ישירה 

 אנשי הלמידה יוכשרו באופן מרכזי על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה, תתוחזק מקצועיותם 

ארגוני ובעלי ניסיון של לפחות 3 שנים בניהול ובפיתוח הדרכה. 

הבאים:  טכנולוגית למידה, חינוך בהתמחות בפיתוח תכניות למידה, מדעי ההתנהגות, ייעוץ 

 אנשי הלמידה בשירות המדינה יהיו בעלי תואר אקדמי, רצוי תואר שני, באחד מהתחומים 
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לאורך כל הקריירה על מנת לתכלל את פעולות הלמידה וההדרכה בשירות. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יהיה בעל ראייה הדרכתית כוללת על הלמידה של העובדים 

6.2.4. עקרונות למבנה הארגוני 

מערך הלמידה בשירות המדינה יהיה כפוף ישירות לנציב שירות המדינה.  

האדמיניסטרטיבי בבית החולים ובמשרדים קטנים למנהל אגף משאבי אנוש. מנהל אגף בכיר 

יהיה בכפיפות לסמנכ"ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש/סמנכ"ל הון אנושי/המנהל 

 מומלץ כי מנהל מערך הלמידה המשרדי, במשרדים גדולים/בינוניים/בתי חולים ממשלתיים 

והדרכה והערכתן וכד'.  

היקף התקציב, מספר הדירוגים, פיזור גיאוגרפי, ביצוע ופיתוח עצמי של פעולות למידה 

שתתואם למשרדים בינוניים וקטנים בהתאם לפרמטרים הבאים: מספר העובדים במשרד, 

הלמידה, ההדרכה ופיתוח ההון האנושי במשרד(. כמו כן, יש לבחון את רמת התפקוד 

גדולים/בינוניים מתח הדרגות של הממונים יהיה  41-43 במח"ר )מנהל אגף א' מערך 

 יעודכן בהתאם מתח הדרגות של הממונים על מערך הלמידה המשרדי. במשרדים 

המשרדיים"(.  

הסמך ישונה ל"מנהל/י מערך הלמידה המשרדיים/במשרד____" )ובקיצור "מנהל/י הלמידה 

בשירות המדינה"(. תואר התפקיד של  הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות 

של מנהל האגף ל"מנהל אגף בכיר מערך הלמידה בשירות המדינה", )להלן "מנהל הלמידה 

מערך הלמידה בשירות המדינה" )ובקיצור "אגף הלמידה בשירות המדינה"( ותואר התפקיד 

כמו כן ישונה שם אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה ל"אגף בכיר 

 ישונה תואר התפקיד של תחום ההדרכה בשירות המדינה  לתחום הלמידה בשירות המדינה. 

הלמידה. 

שינויים בהגדרות התקנים במערך הלמידה בשירות המדינה ושל רמת התקנים במערך 

בנוסף לחיזוק כשירותו, על מנת למצב את מערך הלמידה כמערך מקצועי יש לקיים מספר 

6.2.3. מיצוב מערך הלמידה בשירות המדינה   
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לאגף הלמידה בשירות המדינה. 

למסמך זה, יגדירו הגדרת תפקיד לכל אחד מהפונקציות במבנה הארגוני ויעבירו את ההצעה 

 מנהלי מערך הלמידה המשרדיים ימפו  את צרכי כח האדם במערך הלמידה המשרדי בהתאם 

להתפתחותו של תחום הלמידה במשרד. 

 מבנה מערך הלמידה במשרד/ארגון יותאם למורכבות והיקף העשייה בכל משרד, כמו גם 

המשרד. 

מקצועיות בתחומים השונים, תוך הבטחת הבאת הידע המקצועי המעודכן ביותר לכלל יחידות 

 המבנה הארגוני בכל יחידה במערך הלמידה המשרדי, יתבסס בהתוויתו על התמחויות 

ללמידת עמיתים שיאפשרו שיתוף בידע והשתלמויות רלוונטיות. )עמ' 130(  

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח פורומים למנהלים בכירים שיהוו פלטפורמות מקצועיות 

אלו המתבצעות במסגרת המדרשה הלאומית, למדיניות ממשל וניהול.  

בשירות המדינה את מתווה ההכשרה והתכנים המחייבים בתוכניות השונות למנהלים ובכללן 

המדרשה, תממש ותוציא לפועל באופן מרוכז ומובנה הכשרות אלו. כמו כן, יאשר אגף הלמידה 

החל מהכשרת הדרג התיכון ומעלה )העתודה לסגל הבכיר והסגל הבכיר( הנציבות, באמצעות 

המדינה. הכשרת הדרג הניהולי הראשון יתקיים בכל משרד/ארגון בהתאם להנחיות האגף. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח תורה וינחה את כלל תהליכיי הכשרת המנהלים בשירות 

הביניים/תיכון. 

וממומשות באחריות יחידות הלמידה בגופים השונים, עד לרמת הכשרה ניהולית של דרג 

לתפקידים במשרדים השונים. ההכשרות השונות אשר תתבצענה  במשרדים תהינה  מבוזרות, 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יתווה את המדיניות המתייחסת להכשרות המקצועיות 

ותוך עמידה במדיניות הלמידה הכללית שנקבעה על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה. 

וזאת כדי לממש את יעדיי הלמידה שלו, ולתמוך במטרות הארגוניות של המשרד/יחידת הסמך, 

 לכל אחד מהמשרדים והארגונים בשירות המדינה תהיה אוטונומיה ניהולית בתחום הלמידה 

בשירות. 

ההכשרה ופיתוח ההון האנושי בשירות המדינה וכן נושא באחריות כוללת למערך הלמידה 

 אגף הלמידה בשירות המדינה מהווה סמכות מקצועית עליונה לתחום הלמידה, ההדרכה, 
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והכשרה. 

העובדים והמנהלים ויטמיע את הקוד האתי בשירות המדינה באמצעות פעולות למידה 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח תכנית לעיצוב הזהות והערכים של עובד המדינה בקרב 

המחויבות וההזדהות של העובדים והמנהלים עם שירות המדינה. 

שירות המדינה אשר יסייעו ליצירת אתוס של  "שירות מדינה אחד", ובכך תוגבר רמת 

התורמים להפנמה ולהזדהות של המנהלים והעובדים עם ערכי הארגון והתרבות הארגונית של 

 מערך הלמידה בשירות המדינה, בהובלת אגף הלמידה בשירות המדינה, יבנה ויממש תהליכים 

בשירות המדינה 

 ההכשרה, בתחומים שיוגדרו על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה, תהווה תנאי לקידום העובד 

לאתגרים עתידיים, לפתח פתרונות, להטמיע ולהעריך את תהליכי הלמידה 

 מערך הלמידה בשירות המדינה יישאף באופן מתמיד: ליזום, לאתר צרכים בשטח ובהתאם 

לצרכיו ולצרכי הארגון. 

חיים" )Life Long Learning(. תהליך הלמידה יתבצע על רצף הקריירה של כל עובד ויותאם 

המדינה, ולאורך כל משך הזמן בו הם עובדים בארגון, וזאת בהתאם לעיקרון "למידה כדרך 

העבודה הרלוונטיים לקידום מקצועיותם בתפקידם, לקידומם בהירארכיה האירגונית בשירות 

 מערך הלמידה בשירות המדינה יפעל להבטיח מפגשי למידה עם  העובד והמנהל בכל צמתי 

6.2.5. עקרונות למיקוד התכנים ובניית תוכניות הלמידה 

במשאבי כוח אדם ובמשאבים תקציביים לניהול הלמידה בשירות המדינה. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יהווה גורם מרכז ומבקר על מנת לקדם שימוש מושכל יותר 

ללמידת עמיתים. 

במשרדים השונים, את מערך ההכשרות המרוכזות בתחום, לצד קיום פורומים חוצי משרדים 

במקצועות הרוחביים )משאבי אנוש, כספים וחשבונות( - ירכז את המדיניות, הטמעתה ויישומה 

הבריאות- ירכז את הקשר מול הגופים השונים ומערך המקצועיות בתחום, 2. מרכז הלמידה 

את גיבוש המדיניות בנושא ואת הקשר מול המשרדים השונים. 1. מרכז הלמידה בגופי 

 מבנה אגף הלמידה בשירות המדינה יכלול גורם מרכז לסוגי עיסוק מרכזיים בשטח, אשר ירכז 
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מקצוע. מומלץ לשקול בנייתם של מנגנוני הכשרה הכוללים הסמכה בכל מקצוע. כפי שניתן 

)מוביל המקצוע או מומחה תוכן( ומהם עולמות התוכן הנדרשים להכשרת העובדים בכל 

 "head of profession" תוך הגדרה בכל אחד מהם מיהו ,) 47וחשבונאות, מהנדסים ועוד

סקר צרכי למידה, לקביעת המקצועות המוכרים בשירות המדינה )כגון:משאבי אנוש, כספים 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יגדיר את מקצועות הליבה בשירות המדינה וזאת באמצעות 

                                                          

פורום הכולל את כל ה"כוכבים" בשירות, יפותח ויתוחזק תוך רתימתו לקידום משימות לאומיות. 

כוכבים הכוללת בין השאר הכשרות ייחודיות, לימודים אקדמיים ייחודיים וכן השתלמויות בחו"ל. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח תכנית הכשרה ייחודית לעובדים אשר הוגדרו כטאלנטים/ 

הלמידה המשרדי או הבן-משרדי.  

בנוסף, יגדיר האגף באילו צמתים במסלול הקריירה של העובד, "יפגוש" העובד את מערך 

בכל שלב, כמו כן יגדיר המודל את יכולות הליבה הנדרשות בכל רמה ואת כיווני הפיתוח. 

מיומן, מוביל, כוכב )טאלנט((, ויפתח מודל גנרי המגדיר מהם ההתנהגויות והכישורים המצופים 

יגדיר ויאפיין את רמות ההתפתחות במקצועות השונים בשירות )לדוגמא: מתחיל, מתמקצע, 

 רמות ההתפתחות המקצועית של העובדים בשירות המדינה – אגף הלמידה בשירות המדינה 

העובדים על מנת להתאים את ההון האנושי בשירות המדינה לאתגרי העתיד.  

להגדרת מקצועות וכישוריי העתיד בשירות המדינה וקביעת הכיוונים להכשרת המנהלים 

 הגדרת מקצועות וכישוריי העתיד בשירות – אגף הלמידה בשירות המדינה יבצע מחקר וסקר 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יבנה הגדרת  תפקיד מסודרת למומחי התוכן. 

מהיקף משרתם לעיסוק בפיתוח הלמידה בשירות המדינה בתחום מומחיותם המקצועית.  

יקבלו מומחי התוכן המרכזיים בשירות המדינה מינוי והכרה, והם ידרשו להקצות עד כ- 20%  

ידע, כמו גם להעברת ידע ולהכשרה/הנחייה בתחום התמחותם, זאת בהתאם לצורך. כמו כן, 

 מומלץ שמומחי התוכן בשירות המדינה יעברו תהליך של איתור ומיון ויוכשרו למיסוד ושימור 

הלמידה בשירות המדינה. 

48.לראות במודל ההכשרה של בריטניה תו התקן להסמכה בכל מקצוע יאושר על ידי אגף 

 ראה פירוט בפרק סגלי הדרכה ומומחי תוכן 
48

47 כגון:משאבי אנוש, כספים וחשבונאות, פסיכולוגים, מהנדסים, אנשי מו"פ, סטטיסטיקאים, אנשי ביקורת פנים ועוד. 
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המשרד. 

המדינה, כחיוניים ובעלי תרומה ממשית למילוי תפקידו של העובד ולקידום הייעוד והמטרות של 

בתחומי לימוד ובמקצועות לימוד אשר הוגדרו על ידי המשרד, ובאישור אגף הלמידה בשירות 

 אגף הלמידה בשירות המדינה ינחה את המשרדים להשקיע באקדמיזציה של העובדים אך רק 

ישירות לליבת העיסוק של המשרד או העובד.  

בתחום הלמידה, להשקיע את מירב המשאבים בתחום הלמידה בתחומים ובעובדים הקשורים 

 כעיקרון, ינחה אגף הלמידה בשירות המדינה את המשרדים במסגרת תכנית העבודה השנתית 

בשירות המדינה תהווה תנאי להפעלתה של תכנית העבודה השנתית במשרד/יחידת הסמך. 

השירות. אישור תכנית העבודה השנתית של כל משרד/יחידת סמך על ידי אגף הלמידה 

את  משאבי הלמידה בארגון, וזאת בהתאם לצרכי שירות המדינה ולסדרי העדיפויות של 

לבניית תכנית עבודה שנתית בתחום הלמידה וכן ינחה את המשרדים באילו תחומים להשקיע 

 אגף הלמידה בשירות המדינה ינחה, מידי שנה, את המשרדים בתורה, במתודולוגיה ובכלים 

מעודכנת, מדידה, מוטמעת ומבוקרת. 

השנתי, שתהיה ממוקדת הכשרה )הקשורה ישירות לליבת העיסוק של העובד ו/או המשרד(, 

 מערך הלמידה בשירות המדינה יפעל במסגרת תכנית עבודה שנתית המחוברת למעגל התכנון 

למשרדים. 

אגף הלמידה בשירות המדינה יהיה אחראי לפיתוח מרכזי של ההדרכה ויבזר את השימוש 

לומדות, תכנים, מערכי שיעור וכד', וזאת באמצעות מודל של "ריכוז פיתוח וביזור שימוש", קרי, 

המדינה בהם נדרשת הטמעה רוחבית בשירות. בכלל זה יפתח אגף הלמידה בשירות המדינה 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח כלי הלמידה  גנריים בתחומים מקצועיים רוחביים בשירות 

ובהתפתחות התוכן. 

השונים. ההדרגתיות מתבטאת ברמות הקושי מהקל אל הכבד ומהפשוט אל המורכב 

 הדרגתיות ומדרגיות: רצף הלמידה יאופיין בהתפתחות הדרגתית ובמעבר בין שלבי הלמידה 

בתחומי העשרה.  

המשרד/יחידת הסמך, ב. נושאים ממוקדים בתחומי המקצוע/עיסוק של העובד, ג. נושאים 

 בתהליך הלמידה בשירות המדינה ישולבו:  א. נושאים גנריים בשירות המדינה, וברמת 
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עובדי השירות )כקריטריון(. 

הלמידה השונים בשירות המדינה - באופן הדרגתי ובסביבות הלמידה החיצוניות הקבועות של 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יגדיר מאפיינים לסביבת למידה אפקטיבית ויטמיע אותם בגופי 

ומומחי תוכן( 

מידת מסוגלותם לתת מענה איכותי ואפקטיבי לתהליכי הלמידה. )ראה פרק 8 סגלי הדרכה 

השלישי, המדרשה הלאומית ועוד(. בחירת הגופים תתבצע עפ"י תחומי מומחיותם ועל פי 

בתחומים השונים )גופי הדרכה חיצוניים, מוסדות אקדמיים, גופי הדרכה מקרב המגזר 

בהם ישנו לדבר ערך מוסף לרכישת שירותים במיקור חוץ וכן לשותפויות עם גופים מובילים 

ומעורבות מומחי תוכן פנימיים ומנהלים, בנושאי ליבה, לבין מיקור חוץ בתחומים מקצועיים 

 מערך הלמידה בשירות המדינה ישמור על איזון אפקטיבי בין יכולות פנימיות של המערך 

מגוונות, חדשניות ומתקדמות, כמפורט בדו"ח. 

הלמידה, בסביבת העבודה, ובשיטות שונות. ערוצי הלמידה יכללו תמהיל של שיטות למידה 

ומחוץ לארגון. הלמידה תתבצע בסביבות למידה שונות, במתקנים ייעודיים לתוכן ולמאפייני 

 הלמידה בשירות המדינה תתרחש בסביבות למידה מגוונות, מתוקשבות, במקום העבודה 

6.2.6. סביבת הלמידה 

 

 עובד המדינה ישתתף בפעולות למידה בשירות בהיקף של  לפחות 5 ימים בשנה. 

השכר של המשרד/ הארגון. 

 שיעור תקצוב נושא הלמידה בשירות המדינה יהיה על פי המקובל בעולם  דהיינו 5% מתקציב 

התואמות את צרכי המשרד ואת צרכי התפקיד של העובד. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה ינחה את המשרדים לשלב את העובדים בתוכניות למידה 
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בשירות המדינה 
מנהל אגף בכיר מערך הלמידה,  

פיתוח הדרכה 
מנהל תחום 

רכז בנושא פיתוח  
 ההדרכה

רכז בנושא פיתוח  
 ההדרכה

למידה 
פיתוח סגלי  
מנהל תחום 

והפצתו 
הדרכתי 
ניהול ידע  

מנהל תחום 

למידה 
טכנולוגיות  
מנהל תחום 

פיתוח מנהלים 
מנהל תחום 

רוחביות 
תכניות למידה 
מנהל תחום 

רכז בנושא  
תוכניות למידה  

 רוחביות

רכז בנושא  
תוכניות למידה  

 רוחביות

והערכה 
סטטיסטיקה 

סקרים, מחקר, 
מנהל תחום 

ולוגיסטיקה 
רכש 

כספים, תקציב,  
מנהל תחום 

 

תרשים 10: מבנה אגף הלמידה והפיתוח המקצועי 

 

 

 

 

 

  

 

)כיום אגף בכיר ההדרכה, השכלה ורווחה(  

6.3. מבנה מוצע לאגף בכיר מערך הלמידה, בשירות המדינה  

מנהל אגף בכיר מערך הלמידה בשירות המדינה 

6.4. תיאור התפקידים באגף הלמידה בשירות המדינה 

 מנהל את תקציב האגף 

 מפתח מתודולוגיות למידה מתקדמות 

 בונה תשתית של מאגר מומחים בנושאים שונים 

 קובע את מדיניות היקף ותמהיל הלמידה של העובדים בהתאם לתפישת הלמידה 

 מקיים בקרה על ביצוע תוכנית העבודה ביחידות השונות בתחום הלמידה 

 אחראי להכשרת העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה 

 קובע מדיניות להערכת תהליכי למידה 

 מוביל תהליכים לאיתור צרכים בתחום הלמידה ופיתוח מענה לצרכים אלה 

 מוביל תהליכים לפיתוח תשתיות למידה 

 קובע את מדיניות הלמידה בשירות המדינה ואחראי ליישומה 

 מפתח את תורת הלמידה בשירות המדינה 

 אחראי לכל פעילות האגף  

מדרשה 
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מנהל תחום כספים, תקציב, רכש, ולוגיסטיקה 

מנהל תחום סקרים, מחקר, סטטיסטיקה והערכה  

לימודיים, תעודות וכד'( 

 אחראי ללוגיסטיקה בביצוע פעולות הלמידה )תיאום בתי הארחה, מרצים, הדפסת חומרים 

 אחראי על תקציב האגף וביצוע הרכש והתשלומים 

מנהל תחום תכניות למידה רוחביות  

למשרדים בתחום זה 

 מוביל פיתוח והטמעת מנגנוני הערכת אפקטיביות של למידה והדרכה בשירות המדינה וסיוע 

 אחראי לפיתוח והפקת דוחות ביצוע מהמשרדים וניתוחם לכדי גיבוש תובנות מערכתיות 

 אחראי לפיתוח, ביצוע וניתוח סקרים ומחקרים בתחום הלמידה בשירות המדינה 

מנהל תחום פיתוח מנהלים 

משאבי האנוש, ריכוז הקשר עם גופי הבריאות וכד'( 

שבאחריות האגף )הטמעת הקוד האתי, שוויון מגדרי, אוריינטציה לשירות המדינה, פרופסיית 

 מפתח, מנהל ומוציא לפועל את כל פעולות הלמידה וההדרכה הרוחביות בשירות המדינה 

מנהל תחום טכנולוגיות למידה: 

 פיתוח והובלה של פורום מנהלים ללמידת עמיתים בשירות   

 מתן ייעוץ אישי למנהלים בתחום הניהול ובכלל זה אימון אישי 

 ליווי וביצוע הכשרות בתחום הניהול במשרדים 

 הובלת התחום של ה"ניהול כמקצוע" 

 מוביל התאמה והטמעת LMS מותאם לשירות המדינה  

בשירות המדינה )קפסולות, לומדות, למידה במובייל, סימולציות, וכד'( 

 מלווה פיתוח חיצוני, מפתח באופן פנימי ומטמיע פתרונות הדרכתיים באמצעים טכנולוגיים 

המתאימים לשירות 

 מוביל את תהליך איתור וגיבוש צרכי טכנולוגיות הלמידה בשירות המדינה וגיבוש פתרונות 

 מצוי בחזית הידע בעולם טכנולוגיות הלמידה  
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מנהל תחום ניהול ידע הדרכתי: 

 

מנהל תחום פיתוח סגל הדרכה: 

 אחראי על הפצת ידע שנצבר לארגונים השונים בשירות המדינה ולארגונים מחוץ לשירות המדינה 

 אמון על ריכוז  case studies בשירות המדינה  

 מרכז את מאגר מומחי התוכן 

 אמון על הנגשת הידע לבעלי התפקידים השונים 

 אמון על פיתוח מאגרי מידע במטה וביחידות השונות 

הלמידה וההדרכה 

 שותף באחריות לגיבוש תורת ההדרכה, נהלי ההדרכה והוראות התקשי"ר הרלוונטיים לתחום 

 מרכז ידע מהעולם ומנסיונם של גופי הדרכה אחרים, ומתרגם אותו לשימוש בשירות המדינה 

 אחראי על שמירת ועדכון הידע ההדרכתי בשירות המדינה 

מנהל תחום פיתוח הלמידה וההדרכה: 

לקחת אחריות על הלמידה של עובדיהם  

 מפתח ומטמיע כלים למנהלים לקיום דיאלוג עם העובדים ולניהול תוכניות למידה אישיות, על מנת 

 מפתח ומוציא לפועל את הכשרת המדריכים הפנימיים בשירות המדינה ומוציאה לפועל 

מערך השתלמויות 

שיהיו כשירים לבצע את תפקידם כ-Learning Advisors , באמצעות ניהול והוצאה לפועל של 

 אמון על הפיתוח המקצועי של סגלי הלמידה במטה, במשרדי הממשלה וביחידות הסמך על מנת 

 אמון על הכשרת כל העוסקים בתחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 

 

 

סילבוס, לומדות וכד'( 

לתוכן( והחלטה על פיתוח חיצוני או פנימי.  פיתוח הדרכה )תרגום התוכן הלימודי למערכי שיעור,  

לשירות המדינה(, נושאי העשרה, נושאים מקצועיים כולל: פיצוח הדרכה )פיתוח המענה ההדרכתי 

 אמון על פיתוח הלמידה בהתאם למדיניות האגף בשלושה נושאים מרכזים: נושאים גנרים )שער 
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6.5. הגדרת חלוקת העבודה בין אגף הלמידה בשירות המדינה לבין השטח 

בתחומים אלו. 

להגדיר את הצורך במכרזים מרכזיים בתחום הלמידה וההדרכה ולהקים מאגרי יועצים ומומחים 

 לאגום משאבים לפיתוח פעולות הדרכה ותשתיות למידה תוך שימוש בראיה רוחבית-מערכתית, 

לבצע פעולות סיסטמתיות ומובנות להערכת אפקטיביות הלמידה וההדרכה במשרדים. 

 לפתח את הכלים והמתודולוגיה להערכת אפקטיביות הלמידה וההדרכה ולהנחות את המשרדים  

שירות המדינה וכד'( ליצירת מקורות ולקבלת התקציבים/המשרות/שינויי התקן למימוש צרכים אלו. 

המתייחסים לכל משרד כמכלול, ולפעול מול הגורמים המוסמכים )אגף תקציבים באוצר, נציבות 

 לרכז ולהגדיר את הצרכים התקציביים הכלל מערכתיים/הרוחביים בשירות המדינה וכן את הצרכים 

 לפתח מתודולוגיות, כלים ומוצרי הדרכה גנריים, בהם נדרשת הטמעה רוחבית בשירות.  

ידי המשרדים, ולפתח תשתיות למידה רוחביות בשירות המדינה. 

 לשמש כרגולטור מנחה )בדומה ל"מועצה להשכלה גבוהה"( ביחס לתכנים מערכתיים המבוצעים על 

)חזון, ייעוד, ערכים ונורמות(. 

 ליצור, לעצב ולעדכן באופן שוטף את המערכת הנורמטיבית של מערך הלמידה בשירות המדינה 

ועדכון שוטפים של התורה והמדיניות.  

 אחריות להטמעתה של המדיניות ולבקרה אחר מימושה ולתהליכי תחקור, הפקת לקחים, תיקוף 

מוטמעת ומבוקרת. 

ממוקדת הכשרה לליבת העיסוק של העובד ו/או של המשרד/יחידת הסמך, מעודכנת, מדידה, 

להטמעת הנושאים בשירות )פיצוח הדרכתי, מערכי שיעור, לומדות וכד'(. מדיניות הלמידה תהיה 

וההדרכה בשירות, ובמקרים הנובעים מצורך רוחבי בשירות המדינה גם את הכלים ההדרכתיים 

 להתוות את המדיניות הכללית של מערך הלמידה בשירות, את התורה, את מתודולוגיות הלמידה 

6.5.1. באחריות אגף הלמידה בשירות המדינה 

)מערך הלמידה המשרדי ( 
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כלל שירות המדינה. 

מרחוק, עבור צרכים מערכתיים, כמו גם הובלת תהליכי פיתוח מערכות תומכות ניהול הדרכה עבור 

 להוביל את הטמעת השימוש בטכנולוגיות הדרכה מתקדמות וכן את תהליכי פיתוח אמצעי למידה 

מענה וייעוץ בנושאים ארגוניים ומקצועיים לצורך תכנון תהליכי הלמידה של העובדים. 

 להטמיע את תפישת אחריות המנהלים בשירות המדינה ללמידה של עובדיהם, ולתת למנהלים 

ממשל וניהול.  

והתכנים המחייבים בקורסי הניהול השונים כולל אלו המתבצעים במדרשה הלאומית, למדיניות 

והשתלמויות ניהוליות, וכלים נוספים למנהלים )ייעוץ אישי וכד'(.  האגף יאשר את מתווה ההכשרה 

 להוביל את פיתוח המנהלים בשירות המדינה באמצעות פיתוח תכנים בנושאי ניהול, ארגון הכשרות 

המדינה, ידע וכלים הדרכתיים בתחום התמחותו.  

. משרד לו הואצלה הסמכות, יפתח, בהנחיית אגף הלמידה בשירות  49יש למשרד מומחיות מיוחדת

מהמקרים, על פי שיקול דעת האגף, יואצלו סמכויות הביצוע למשרדים במקצועות ובהתמחויות בהן 

עלויות ההשתלמות וכן תוספת תקורה בשיעור של כ- 5% שישמשו גם לצורכי פיתוח מרכזיים. בחלק 

 האגף יגבה מהמשרדים המשגרים את עובדיהם לפעולות הלמידה המאורגנות על ידי האגף, את 

תותנה במערך הכשרות והסמכות. 

וכד'(. בתחומים אלו אחראי האגף ליצירת סטנדרטים לעיסוק במקצוע כך שהכניסה לעולם המקצועי 

 לארגן ולנהל הסמכות לתפקידי רוחב בארגון, )משאבי אנוש, כספים וחשבונות, רכש ולוגיסטיקה 

וההשכלה )ימי השתלמות בשכר, גמולי השתלמות וכד'(. 

 לקבוע מדיניות וללוות את מימושם של הסכמים קיבוציים הנוגעים לתחום הלמידה, ההדרכה 

 להכשיר להסמיך וללוות באמצעות מערך כשירות מקצועי את העוסקים בתחום הלמידה.  

לתחקור, הקמתן של קהילות ידע מקצועיות והטמעת אתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה. 

 לקדם את ניהול הידע בשירות המדינה ככלל ובמערך הלמידה בפרט באמצעות הטמעת מתודולוגיות 

וארגונים הפועלים להכשרת עובדי ציבור בחו"ל. 

 לפתח קשרים ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ וכן קשרים בין-לאומיים עם מוסדות 

הנמנים על הייעוץ המשפטי(. 

49 )לדוג'- משרד האוצר, יתמחה בהכשרה בנושאי כספים וחשבונות ומשרד המשפטים יתמחה בהכשרת 
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בשירות , בשנה, בממוצע.  

 לקיים מעקב אחר הכשרת עובדי המשרד ולוודא כי כל עובד בארגון משתתף לפחות ב- 5 ימי למידה 

כמרצים, וכחונכים, ובהערכת אפקטיביות הלמידה(. 

של עובדיהם, בניית תכנית העבודה השנתית בתחום הלמידה, שימוש במנהלים כמומחי תוכן, 

 לשלב את הנהלת המשרד ואת המנהלים בארגון, במערך הלמידה המשרדי )באיתור צרכי הלמידה 

ולנהל את מערך מומחי התוכן והשמירה על כשירותם. 

 להגדיר בהתאם לייעוד המשרד ולנושאי הליבה שבמשרד, את מומחי התוכן במשרד ומחוצה לו, 

 יפתחו באופן שוטף פתרונות למידה לצרכי הארגון המשתנים. 

 לפתח תכניות למידה מותאמות לצרכים. 

 להוציא לפועל את תכנית הלמידה המשרדית. 

בשירות המדינה, למתן מענה מרכזי וכולל. 

הייחודיים במשרד ולמדיניות מערך הלמידה ככלל. צרכי למידה "רוחביים" ישוקפו לאגף הלמידה 

 לבנות תכנית למידה משרדית, שנתית ורב שנתית, המבוססת על היעדים, ומותאמת לצרכים 

לשילוב עובדי המשרד בפעולות הלמידה המשרדיות. 

 לגבש מדיניות למידה משרדית בגבולות המדיניות הכללית וכן קריטריונים אחידים, ברורים ושקופים 

ואתגריי המשרד הרלוונטי. 

 להגדיר יעדים למערך הלמידה  המשרדי בהתאם ליעדיי מערך הלמידה בשירות המדינה  וליעדיי 

רוחביים ישוקפו לאגף הלמידה בשירות המדינה לשם מתן מענה הדרכתי מרכזי וכולל. 

ארגונית ומדיניות של כלל שירות המדינה, על מנת לתת להן מענה בתחום הלמידה. צרכי למידה 

 לאתר באופן מתמיד את צרכיי הלמידה וההדרכה של ארגונםתוך גזירת משמעויות ישימות ממדיניות 

6.5.2. באחריות אגפי הלמידה המשרדיים 

בלבד.  

הלמידה בשירות המדינה, מומלץ לשקול כי אגף הלמידה בשירות המדינה יעסוק בתחום הלמידה 

 לאור תפקידיו, אחריותו וסמכויותיו  הנרחבות של אגף הלמידה בשירות המדינה לקידום וניהול מערך 
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תפקיד מרכזיים בארגון בכלל ואנשי משאבי האנוש בפרט.  

כל זאת באמצעות עבודה משותפת עם הגורמים המקצועיים באגף הלמידה בשירות המדינה,  ושותפי 

 לנהל ספקים וממשקים עם גורמי חוץ. 

 לנהל את תקציב הלמידה והדרכה המשרדי. 

 להעריך את אפקטיביות פעולות הלמידה שביצעו.  

 להכשיר את המנהלים בדרג הבסיסי והביניים על פי המתווה שקבע אגף הלמידה בשירות המדינה. 

 להכשיר ולרתום את המנהלים, לקחת אחריות על הלמידה והפיתוח של עובדיהם. 
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א. הקריטריונים המרכזיים לבחירה בסוג המבנה: 

מוצעים שלושה מודלים שונים 

6.6. מבנה תחום הלמידה והפיתוח במשרדים  

ב. מודלים שונים למבנים: 

 

 רמת התפתחות תחום הלמידה במשרד – היקף בעליי התפקידים 

 היקף ומורכבות העשייה במשרד 

 מוטת השליטה- גודל הארגון 

1. מודל א'- ארגון גדול: 

                                                          

  

 

 

 

50תרשים 11: מבנה תחום הלמידה והפיתוח המקצועי- ארגון גדול 

 

 

 

 

 

 

 

 Point of contact =POC, אמונים על חיבור הלמידה לאגפים השונים. 
50

 

קריטריונים מרכזיים לבחירה במבנה א': 

 ארגון גדול המחייב מוטת שליטה רחבה. 

 תחום מפותח יחסית בעל היקף רחב של עשייה, ומורכבות בפעילות. 

אגף א' 

רכז למידה 

אגף ב' 

רכז למידה 

אגף ג' 

רכז למידה 

מנהל מרכז למידה 

אגף א' 

POC  יועץ

אגף ב' 

POC  יועץ

אגף ג' 

POC  יועץ

מנהלים 

ר' תחום פיתוח 

מנהל האגף 

 
מנהל תחום פיתוח  

ופיתוח ההדרכה 

מנהל מרכז הלמידה 
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2. מודל ב'- ארגון בינוני: 

  

 

 

 

 

 
תרשים 12: מבנה תחום הלמידה והפיתוח המקצועי- ארגון בינוני 

 

 

 

 

 

 

 

קריטריונים מרכזיים לבחירה במבנה ב': 

 ארגון בינוני המחייב מוטת שליטה והתאמה למענה ממוקד לקוח. 

 תחום יחסית מפותח בעל היקף בינוני של עשייה, ומורכבות בפעילות. 

יחידה א' 

רכז למידה 

יחידה ב' 

רכז למידה 

יחידה ג' 

רכז למידה 

פיתוח מנהלים 

ראש תחום 

מנהל מחלקה 

 

מנהל תחום פיתוח   
ופיתוח ההדרכה 

מנהל מרכז הלמידה 
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3. מודל ג'- ארגון צעיר: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרשים 13: מבנה תחום הלמידה והפיתוח המקצועי- ארגון קטן/צעיר 

 

 

 

 

 

 

קריטריונים מרכזיים לבחירה במבנה ג': 

 מתאים לארגונים קטנים, או ארגונים בהם התחום איננו מפותח. 

 מבנים אלה מתבססים על ממשק משמעותי עם משאבי האנוש 

במשרד. 

דגם ב' 
דגם א' 

ופיתוח  

מנהל מחלקת למידה 

מנהלים 

תחום פיתוח 

ופיתוח  

מנהל מחלקת למידה 

ותהליכים 

מנהלים 

רכז פיתוח 

ההדרכה 

ופיתוח 

רכז למידה 

יחידה א' 

רכז למידה 

יחידה ב' 

רכז למידה 

יחידה ג' 

רכז למידה 
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6.7. הממשק בין אגף הלמידה בשירות המדינה לבין מערך הלמידה המשרדי - 

מנגנונים - להטמעת מדיניות: 

הלמידה בשירות המדינה. 

על מנת לקיים ממשק אפקטיבי ומאוזן, יש להבנות מנגנוני עבודה מוסדרים בין כל השחקנים במערך 

תהליכי הגומלין ויחסי העבודה 

  

הלימודים בכל תחום )הכשרה, השתלמות, השכלה כללית(.  

 אגף הלמידה בשירות המדינה יגדיר את ההיבטים  התקציביים בנושאי הלמידה: היקף אישור 

למידה רוחביים - חוצי משרדים לבין נושאים הייחודיים למשרד/ יחידת הסמך. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יגדיר מדיניות למידה לכל שירות המדינה תוך הבחנה בין נושאי 

המדינה 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יגדיר את הרשויות והסמכויות של מוסדות הלמידה בשירות 

המדיניות בנושאי הליבה באמצעות קיום פורומים מקצועיים 

 אגף הלמידה בשירות המדינה ישאף לשתף את אנשי מערך הלמידה בשירות המדינה בגיבוש 

מרביים 

המדינה. באמצעות הוראות התקשי"ר/ נהלים/ חוזרים ועדכונים, כל זאת בבהירות ובשקיפות 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יגדיר מדיניות בכל נושאי הליבה המתייחסים ללמידה בשירות 

מערכתית 

ולעדכן מדיניות, ולגבש הנחיות לתכנון למשרדים ואת תוכנית תכנית העבודה שנתית ורב- שנתית 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יקיים מידיי שנה הערכת מצב למידה מערכתית. על מנת לתקף 

6.7.1. הגדרת מדיניות: 
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ובחו"ל . 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח שיתופי פעולה מרכזיים עם מוסדות הדרכה והשכלה בארץ 

למידה, עבודות מטה, פיתוח פעולות למידה ותשתיות למידה.  

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפעל בראיה רוחבית-מערכתית, התחומים הבאים: מכרזים, מרכזי 

6.7.3. איגום ואספקת משאבים: 

במשרד/יחידת הסמך 

הלמידה בשירות המדינה יהווה תנאי להפעלתה של תכנית העבודה השנתית 

o אישור תכנית העבודה השנתית של כל משרד/יחידת סמך בתחום הלמידה, על ידי אגף 

לשנה הבאה. 

הצרכים והדגשים ברמת המשרד לצד יישום המדיניות הכללית בתחום, ועיקרי התוכנית 

o תוכנית העבודה לשנה הבאה: כולל מטרות ויעדיי תוכנית הלמידה המשרדית, איתור 

o עיקרי הלקחים מהשנה החולפת, לצד תמונת התכנון מול הביצוע של המשרד.  

המפגש יוצגו:  

בתחום ניהול ההון האנושי בארגון על ידי סמנכ"לי ההון האנושי לנציב שירות המדינה במהלך 

תוכניות למידה משרדיות בפני נציבות המדינה. המפגש יתקיים במסגרת  הצגת תכניות העבודה 

 במהלך חודש ינואר מידיי שנה יתקיים מפגש הפקת לקחים משנת העבודה הקודמת לצד אישור 

לצורך בניית תמונה מערכתית, ובחינת צרכי למידה רוחביים בשירות. 

המשרד בשנה הקודמת. נתוני הדוחות השנתיים, ינותחו על ידי האגף הלמידה בשירות המדינה 

 במהלך חודש ינואר, יגישו המשרדים דו"ח ביצוע שנתי על פעולות  הלמידה שנערכו על ידי 

נושאי הלמידה הרוחביים שיש לקדם במסגרת התוכנית.  

סדרי העדיפויות - התחומים בהם יש להשקיע את משאבי הלמידה בשירות המדינה וכן את 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יגדיר את תהליך בניית תוכנית העבודה ותקצובה, תוך קביעת 

6.7.2. תהליכי אישור ובקרה 
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מושגים: מגדיר צורך, דורש )כסמכות מקצועית עליונה(, מאשר, מתכלל, מזמין, מבצע  )ראה הסבר למושגים 

הרלוונטיים בשירות המדינה ועם האגפים בנציבות שירות המדינה: 

6.7.4. הממשקים של אגף הלמידה בשירות המדינה עם האגפים 

המדינה יחליט כיצד לבצע וכיצד לתעדף את ההכשרה הרוחבית הנדרשת. 

לביצוע ומקורותיו, זהות מומחה התוכן הנדרש וכן כל פרט רלוונטי אחר(. אגף הלמידה בשירות 

לפעולה רוחבית בפני מנהל הלמידה בשירות המדינה )הצורך, אוכלוסיית היעד, התקציב הנדרש 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יתן מענה  לצרכים רוחביים שעלו מהשטח - המשרדים יעלו צרכים 

הדרכה ולמידה בשירות המדינה )גמולי השתלמות וימי השתלמות בשכר( 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יהיה שותף  בהכנת ובמימוש הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לנושאי 

קרנות ידע והעמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המינהל בשירות המדינה. 

 אגף הלמידה בשירות המדינה יפתח שיתופי פעולה עם גופים הסתדרותיים/איגודים מקצועיים - 

אלו בעמוד 175 לדו"ח הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה(. 

מקום העבודה הטוב ביותר )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר צורך(. 

בשירות המדינה מגדיר צורך(, הערכת עובדים )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר צורך(, סקר 

 אגף תורה וניהול ידע – נש"מ -  קהילת ידע  מנהלי מערך הלמידה המשרדיים )אגף הלמידה 

הנחיות לתכנון )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש(. 

 אגף תכנון אסטרטגי – נש"מ – הערכת המצב השנתית )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש(, 

הדרכות מערכתיות לעובדי יחידות ההון האנושי בשירות המדינה  )דורש /מבצע(.    

צורכי התקן והתפקוד של מערך הלמידה בשירות המדינה ודורש תקינה והגדרת תפקוד בהתאם. 

 חטיבת משרדי הממשלה - נציבות שירות המדינה – אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר את 

והדרכה מערכתיים/רוחביים ודורש מקורות ותקציב בהתאם. 

התקציב אשר אמור לתת מענה לצרכי הלמידה המשרדיים בראיה רוחבית ומענה לצרכי למידה 

 אגף התקציבים במשרד האוצר – אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר את המקורות ואת 

נציבות שירות המדינה יהיו כדלקמן:  

הממשקים של אגף הלמידה בשירות המדינה עם האגפים הרלוונטיים בשירות המדינה ועם אגפי 
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המקצועי שלו, מגדיר צורך ביחס לפתרון הטכנולוגי(. 

 אגף מערכות מידע – פיתוח מערכות למידה )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש בתחום 

המדינה מאשר(. 

במדרשה )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש( פיתוח הלמידה במדרשה )אגף הלמידה בשירות 

מימוש מדיניות למידה כללית )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש( אישור תכנים מחייבים 

 המדרשה הלאומית – תכנית הלמידה במדרשה )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר צורך(, 

צורך(.  

לתורת הבקרה(, קיום תהליכי בקרה על ידי אגף הבקרה )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר 

  אגף בקרה – נש"מ -  קיום תהליכי בקרה )אגף הלמידה בשירות המדינה מהווה גורם מבצע 
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פרק 7 

  

בשירות המדינה 

דמותו של איש הלמידה 
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7. העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה- מאפיינים וכישורים 

הנדרשים בתפקידים ספציפיים )ניהול הדרכה, פיתוח וכדומה(. 

כשרויות בסיס )Foundational Competencies( הנדרשות לכלל העוסקים במקצוע לצד תחומי התמחות 

לאנשי למידה ופיתוח ארגוני כיום. המודל מנתח את השינויים שחלו בסביבה הארגונית ובהתאמה מגדיר 

, מנתח את כלל הידע, המיומנויות והיכולות הנדרשים  ATD -51בשירות המדינה.   מודל הכשירויות של ה

ומהותיות על מנת שיוכל לבצע את תפקידו באופן מיטבי. דרישות אלה רלוונטיות כיום גם לאיש הלמידה 

ההדרכה והפיתוח האירגוני(  בארגונים מתקדמים בכל העולם להיות בעל  כשירויות ומיומנויות מרכזיות 

במסגרת מקצוע הלמידה וההדרכה נדרש כיום איש הלמידה )הפונקציה העוסקת בתחום הלמידה, 

                                                          

יהיה זה שיידע להשתמש בהם בתבונה.  מניתוח המצב הקיים עולה כי בשירות המדינה  יש צורך 

הלמידה בארגון. מגוון הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות המפתח הולך וגדל ומפתח העתיד 

למפתחי הלמידה כיום היא הקשב לטכנולוגיות החדשות והיכולת להתאים וליישם אותן למטרות 

Literacy( – אחת מכשירויות המפתח 

Technology ( אוריינות טכנולוגית 

המפתח. 

השירות, הוא מתח שמלווה את תפקיד 

'מבצעי' ומחובר 'עסקית'- למטרות 

גם איטיות לבין הצורך להיות רלבנטי, 

ויסודיות שלעיתים קרובות נגזרת מהן 

חשובה יותר ויותר. המתח בין העמקה 

עצמו למצבים משתנים הופכת להיות 

מפתח ההדרכה להיות agile, ולהתאים 

בעולם דינמי, מהיר וגמיש, היכולת של 

משתנים ובעל יכולת לצמיחה אישית. 

להיות בעל יכולת הסתגלות למצבים 

איש הלמידה בשירות המדינה נדרש                                      

 –)Personal Skills( יכולות אישיות 

7.1.   כישורים 

 מתוך -. כהן תל אביבי, נורית , דור הולך ודור בא –ומפתח ההדרכה לעולם עומד? בחינת השינויים בתפקיד מפתח 
51

 

הדרכה נוכח ה ATD competency model, נובמבר ATD-Association for Talent Development- , 2014הארגון 

הבינלאומי המוביל בעולם הלמידה והפיתוח הארגוני 
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לתהליכים, להשפיע ולייצר שותפויות היא כשירות מפתח לעוסקים בלמידה. 

 היכולת הבינאישית - היכולת לבנות אמון, לתקשר באפקטיביות, לרתום מנהלים ואנשי מפתח 

הארגון. 

אסטרטגית וחדשנות ולמעשה להיות איש למידה התורם תרומה ישירה להשגה ומימוש של מטרות 

צרכים בתחום ליבת העיסוק של המשרד/יחידת הסמך ולתת פתרונות, מוכוונות לתוצאות, חשיבה 

גם בשירות מדינה היא היכולת להיות business partner אמיתי ומשמעותי: להיות מסוגל לנתח 

 חשיבה עסקית )business skills( – היכולת החשובה ביותר בעולם הלמידה כיום, אותה יש לחזק 

והכלה של הבדלים תרבותיים. 

ל"התחבר" לידע הגלובלי ולנקודת המבט הגלובלית, דבר הדורש גם רמה גבוה באנגלית ומודעות 

 דפוסי חשיבה גלובליים )Global Mindset( – כשירות נוספת של איש הלמידה היא היכולת 

המקצועי, הן בתחום הלמידה והן בתחום המקצועי של המשרד/יחידת הסמך. 

רלבנטי, לשמור על עדכניות וחיבור לטרנדים מקצועיים, להיות שותף לבניית הידע הארגוני 

 ידע בעולם המקצועי )Industry Knowledge( – איש הלמידה נדרש להיות בעל ידע מקצועי 

"פוגשים" את העובדים. 

בחיזוק יישום תחום הטכנולוגיה בעולמות הלמידה השונים, על מנת להרחיב את הערוצים בהם אנו 

בסביבת העבודה, בהתאם למודל 70:20:10.   

מפתח ההדרכה יותר ויותר לפתח פתרונות א – פורמאליים התומכים במגמה המתחזקת של למידה 

הערכתו. בהקשר זה מושם דגש על פיתוח פתרונות פורמאליים וא- פורמאליים, נראה כי בעתיד יידרש 

לצידו, פיתוח הדרכה – הוא היכולת לעצב פתרון הדרכתי משלב איתור הצרכים דרך בניית הפתרון ועד 

האתגרים של המשרד/יחידת הסמך. איתור הצרכים, בחירת והתאמת הפיתרונות הנכונים והוצאתם לפועל.  

 ניהול תכניות הדרכה – ניהול תוכניות הדרכה דורש חיבור משמעותי, כ- business partner להבנת 

תחומי ההתפתחות הנדרשים מאנשי הלמידה בשירות הם כמובן – פיתוח וניהול הדרכה. 

הוא נדרש גם למינונים שונים מתחומי ההתמחות האחרים. 

ידע, ניהול שינוי ושיפור ביצועים.  המודל מדגיש שמעבר לתחום ההתמחות העיקרי של כל בעל מקצוע 

- הנחייה, טכנולוגיות למידה, הערכת הדרכה, ניהול תכניות הדרכה, ניהול טאלנטים, קואוצ'ינג, ניהול 

בנוסף המודל מגדיר עשרה תחומי התמחות בעולמות ההדרכה והפיתוח: פיתוח הדרכה, העברת הדרכה 

7.2. תחומי התמחות 
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התמחויות ליבה למפתח ההדרכה 

פחות לשלוט בהן. 

– כאלו שהמפתח נדרש לשלוט בחלק ניכר מהן והתמחויות פריפריאליות, כאלו שעל המפתח להכיר אך 

לצד פיתוח ההדרכה נדרש המפתח לשליטה מסוימת גם בהתמחויות האחרות, ביניהן התמחויות ליבתיות 

  

הכשירות שלהם והחיבור לשטח. 

יותר מכך – מומלץ כי אנשי מערך הלמידה ישמרו נישה הנחייתית – הדרכתית קבועה לצורך שמירת 

ההדרכה צמחו מתחום זה והיכולת להבין העברת הדרכה לעומק היא מאפיין הכרחי למפתח ההדרכה. 

 העברת הדרכה – תחום זה היה מאז ומעולם קשור קשר הדוק לפיתוח הדרכה, רבים ממפתחי 

שהן חלק בלתי נפרד מתפקיד המפתח: זיהוי הלקוח, זיהוי פערי למידה וסגירתם .  

 שיפור ביצועים - החלת תהליכים שיטתיים של ניתוח פערים וסגירתם. בהתמחות זו נכללות מיומנויות 

בהתאם לרמות ההערכה השונות . 

אפקטיביות של הדרכה והלמידה, להגדיר מטרות מדידות ולמדוד את אפקטיביות ההדרכה בארגון 

 הערכת ההדרכה – אנשי הלמידה בשירות נדרשים להכיר את 'השפה' והמושגים בתחום הערכת 

שיבין שתפקידו הוא ניהול שינוי ישיג גם שינויים ולא רק תוצרים יפים ל'מדף'. 

השינוי. ניכר כי זהו אחד התחומים שיש לחזק במערך הלמידה בשירות המדינה, מפתח ההדרכה 

שחקן ב'עסקי השינויים', עליו לגרום למשהו לקרות אחרת ובהתאמה – עליו לשלוט בהתמחות ניהול 

 ניהול שינוי – התחום של ניהול שינוי קשור קשר הדוק לתפקיד מפתח ההדרכה, מפתח ההדרכה הוא 

ידע ללמידה ועוד. 

ההתמחות: להכיר פתרונות ניהול ידע ולדעת להתאימם, ליצור אקלים של שיתוף בידע, לדעת להמיר 

הוא נמצא יותר ויותר בזירה של ניהול ידע, בהתאמה על מפתח ההדרכה לרכוש חלק ניכר של 

ישנם אזורי חפיפה נרחבים ביניהם. ככל שמפתח ההדרכה נדרש לפתח יותר פתרונות א-פורמליים 

העיסוק  של "ניהול ידע" ו"פיתוח הדרכה" הופכים בשנים האחרונות לקרובים האחד לשני , כאשר 

 ניהול ידע – לכידה, הפצה ואחסון חכם של הון אינטלקטואלי לעידוד יצירת ידע ושיתוף בידע. תחומי 

בכלים טכנולוגיים. 

ההדרכה כיום. בהקשר זה יש לעשות הבחנה בין היכולת להתאים פתרון לבין היכולת לפתח פתרון 

 טכנולוגיות למידה – היכולת להתאים פתרונות טכנולוגיים למגוון צרכים. הינה יכולת הכרחית למפתח 
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התמחויות פריפריאליות למפתח ההדרכה 

                                                          

הכשרות בין תפקידים כפי שניתן לראות בתרשים.  

התמחויות הליבה שנבחרו, כמו גם מערך 

יקיים מערך כשירות שוטף בדגש על 

הדרכה.  בנוסף אגף הלמידה בשירות המדינה 

ניסיון של לפחות 3 שנים בניהול ובפיתוח 

למידה, מדעי ההתנהגות, ייעוץ ארגוני ובעלי 

למידה, חינוך בהתמחות בפיתוח תוכניות 

שני, באחד מהתחומים הבאים:  טכנולוגית 

המדינה יהיו בעלי תואר אקדמי, רצוי תואר 

לאור זאת מומלץ כי אנשי הלמידה בשירות 

 . 52פרופרסיה/מקצוע הדורש התמחות מקצועית

לסיכום, תחום הלמידה וההדרכה הוא 

מצפים לאותה רמת עיצוב בתוצרי הלמידה שהם פוגשים. 

הלומדים בארגון. אותם לומדים שגולשים בסמארטפון ובמחשב, שנחשפים לאפליקציות ולאתרים מעוצבים, 

למידה.  כמו כן, קיים צורך ביכולות עיצוביות גבוהות - על תוצרי ההדרכה לעמוד בסטנדרט אליו מורגלים 

הכרות והבנה בתחומים משיקים כגון: ניהול ידע, ניהול שינוי, שיפור ביצועים העברת הדרכה וטכנולוגיות 

מכל האמור לעיל בולטת העובדה שעל מפתח ההדרכה להיות פרואקטיבי, עליו להשיג רמה גבוהה של 

המפתח להכיר את הכלי ולשקול היכן מתאים לשלבו במערך הלמידה אל מול הצרכים שהוא מזהה. 

Coaching  - ההתמחות של אימון היא אולי הרחוקה ביותר מתפקיד המפתח אך יחד עם זאת על 

מוסף הנובע מהתמחותו בלמידה. 

מפתח שיכיר את השפה והתהליכים בהם נעשה שימוש בארגון יוכל לחבור אליהם ולתת להם ערך 

לדעת להתממשק אליה. בעיקר להיבטים שקשורים לתהליכי הלמידה והפיתוח של הטאלנטים. 

 ניהול טאלנטים )"כוכבים"( – ההתמחות של ניהול טאלנטים היא התמחות נוספת שעל המפתח 

אלו מצויות: 

התמחויות שעל המפתח להכיר ולהבין לצורך מימשק משותף אך אינן אינהרנטיות בתפקיד. בהתמחויות 

 התרשים מתאר את רציונאל רצף הכשרת העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה.. 
52
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ביעדים ובמטרות.  בנוסף, עליו להיות איש מקצוע, השואף ללמידה והתפתחות מקצועית מתמדת. 

לאתר צרכים, לפתח פתרונות מותאמים ולהעריך את מידת האפקטיביות שלהם- ROI, על מנת לתמוך 

תפקידו של איש הלמידה אם כן, להיות מחובר באופן מתמיד ליעדים, למטרות ולאסטרטגיה של המשרד, 

לאנשי הלמידה בשירות ולנהלם.  

ורוטציה שלהם בין משרדים שונים. על אגף הלמידה בשירות המדינה לבנות מסלולי התפתחות מקצועית 

אנשי הלמידה בשירות המדינה יתפתחו בין התפקידים השונים, תוך פיתוח ועידוד מערך של ניידות 
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פרק 8 
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8. סגל ההדרכה ומומחי התוכן 

הנדרשת כפי שהיא עולה מהצורך, ושנית לגבש את תכניי פעולות ההדרכה ולעיתים אף להעביר אותן.  

תפקידם של מומחי התוכן במערך הארגוני הוא, ראשית, לחדד את הצורך ההדרכתי, ואת  הכשירות 

מומחי תוכן בנושאים השונים תוך שילובם במערך הלמידה במשרד/בשירות המדינה. 

העיסוק למציאות המשתנה.  לאור זאת, אחד מאתגריו המרכזיים של השירות הינו איתור, הכשרת, ושימור 

מקצועית בתחומים ייחודיים ומגוונים, וזאת בהתאם לתחומי העיסוק של כל משרד ולהתאמת תחום 

על מנת להצליח בתפקידם ולתמוך במימוש מטרותיו של המשרד.  שירות המדינה נדרש להתמחות 

כידוע התמחות מקצועית היא המפתח לבניית והעברת התוכן המקצועי הנחוץ להקניית הכשירות לעובדים 

פנימיים, ומומחי תוכן – יועצים חיצוניים, המתמחים בנושאים שונים.   

הלמידה בשירות המדינה.  סגל ההדרכה בשירות המדינה כולל לצד מערך הלמידה האורגני מומחי תוכן 

לצד צוות ניהול ופיתוח ההדרכה במשרדים וביחידות הסמך, סגל ההדרכה הוא גורם מפתח במערך 

1. מומחי תוכן בשירות - חלק ניכר ממומחי התוכן הם אנשי שירות המתמחים בתחומים ייחודיים, 

 גורמים פנימיים בשירות המדינה: 

פנימיים וחיצוניים: 

על מנת לממש את האחריות על הלמידה נדרש שירות המדינה להשתמש בתמהיל של מדריכים ממקורות 

8.1. תמהיל המדריכים בשירות המדינה 

2. מדריכים ממערך הלמידה - סגלי הדרכה המהווים חלק קבוע/אורגני ממערך הלמידה בשירות 

ומוגדרים כמומחי תוכן בתחומם 

3. מומחי תוכן חיצוניים - אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע/פרקטיקה בתחומים השונים המהווים יועצים 

 גורמים חיצוניים: 

והמעבירים הדרכות  

4. יועצי תהליך- יועצים לניהול, פיתוח צוותים, הובלת תהליכים ארגוניים וכ"ו.  

מיקרו החוצה את הביצוע. 

חידוד המטרות, והבקרה על הביצוע והשגתן היא של אנשי המקצוע בשירות המדינה אשר 

פרופסיונאליים. במקרים אלה , למרות שהביצוע מתקיים על ידי גורמים חיצוניים האחריות על 

מתקיימות על ידי שותפים כמו מוסדות אקדמאיים או חברות המתמחות בתכני ניהול או תכנים 

בהתאם לצרכים המשתנים במשרד )כלכלנים, משפטנים וכ"ו( . חלק ניכר מההכשרות 
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הבחירה בסוג סגל הדרכה תתבסס על המאפיינים הבאים:  

8.2. קריטריונים להסתייעות במיקור חוץ 

ביותר.  

בפעולות הלמידה השונות אותן הוא מארגן, על מנת להפגיש את הלומדים עם הידע והניסיון המעודכנים 

ומקצועות המפתח בשירות. שירות המדינה יישאף לעשות שימוש במדריכים פנימיים )עובדי ליבה במשרד( 

יותר מכך, שירות המדינה יישאף לפתח ולטפח מומחי תוכן המסוגלים גם להדריך, בכלל תחומי הליבה 

מומחיותם ועל פי מידת מסוגלותם לתת מענה איכותי ואפקטיבי לתהליכי הלמידה. 

במיקור חוץ ולשותפויות עם גופים מובילים בתחומים השונים. בחירת הגופים תתבצע עפ"י תחומי 

מומחי תוכן פנימיים ומנהלים, לבין מיקור חוץ בתחומים מקצועיים בהם ישנו ערך מוסף לרכישת שירותים 

ככלל מערך הלמידה בשירות המדינה ישמור על איזון אפקטיבי בין יכולות פנימיות של המערך ומעורבות 

 יצירת איזון ברמת המערך בין הדרכת פנים להדרכה חיצונית 

 היכולת לפתח מומחיות פנים שירות בתחום זה 

 רמת ההישג הנדרש  

 מידת החיבור לליבת העיסוק המשרדי   

 המנעות מיצירת תלות בגורמים חיצוניים בנושאי ליבה  

 ייחודיות המומחיות הנדרשת 

התוכן במשרד ומחוצה לו, וינהל את מערך מומחי התוכן והשמירה על כשירותם.  

מערך הלמידה בכל משרד/יחידת סמך יגדיר בהתאם לייעודו ולנושאי מקצעות הליבה שבו את מומחי 

8.3. מומחי תוכן משרדיים 

מובל ע"י "head of profession", כאשר תפקידו: 

כשירות עצמאית, התומכת במסגרת הרחבה יותר של השירות הציבורי כולו.  כאמור, כל אחד מהמקצועות 

להגדרת המקצועות ימונו מומחי תוכן-מרכזי מקצוע.  לכל אחד מהמקצועות שהוגדרו תבנה מסגרת 

בדומה למודל ההתמקצעות המקצועית בבריטניה, יוגדרו מקצועות מרכזיים בשירות המדינה, בהתאם 

8.4.  מקצועות רוחביים בשירות המדינה:  

 לקבוע ולשמר את הסטנדרטים בתחום מקצועיותו, תוך הגדרת ה-best practice המקצועי. 

ושימור ומיסוד הידע בתחום המקצוע. 

 לדאוג להזדמנויות להתפתחות מקצועית בתחום. 
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 לקדם שיתוף פעולה מקצועי בין בעלי המקצוע. 

  

 

על יישום העקרונות ליצירת איזון בין מומחי תוכן פנימיים להסתייעות בספקים חיצוניים. 

החיצוניים תוך שימוש ביתרון לגודל, ינגיש את המאגר באמצעות אתר האינטרנט של האגף,  ויקיים בקרה 

אגף הלמידה בשירות המדינה ירכז את נושאי המכרזים ובניית מאגרי המנחים, היועצים, והספקים 

חומרי הדרכה מקצועיים. 

הלמידה במשרד על ידיי השתלמויות מקצועיות תוך שמירה על כשירות מקצועית, הערכה תקופתית, ומתן 

המשרדי לשמר באופן שוטף את כשירות הסגל כחלק מתוכנית הכוללת חניכת הסגל וגוף פיתוח וניהול 

ההדרכה, עדכונים תורתיים רלוונטיים והיערכות מנהלתית להכשרה.  כמו כן, באחריות מערך הלמידה 

טרם ביצוע הכשרה מרכזית תתקיים פעילות להכנת  הצוות: ההכנה תכלול- בנייה וגיבוש של צוות 

הלמידה הנדרשת בהכשרה, רמה הכוללת את רמת מיסוד הידע כאשר מדובר במומחה התוכן.   

ניהול הההכשרה בפועל. וציר מקצועי- מקנה ומחזק את תכני ההכשרה ברמת למידה הגבוהה מרמת 

בהתאם לשני צירים מרכזיים: ציר ההדרכה וההנחייה- מקנה מיומנויות הוראה, הדרכה והנחייה, לצד 

באופן מרוכז על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה.   כלל סגלי ההדרכה בשירות, יוכשרו לתפקידם 

הכשרת המדריכים הפנימיים של  כלל שירות המדינה, וכן קביעת הנהלים לתגמולם ולהוקרתם  תתבצע 

למערך הלמידה לתקופה מוגבלת. 

הלמידה להכשיר את הדור הבא.  לעיתים כמעבר לתפקיד הכשרה במערך הלמידה, ולעיתים מושאלים 

ניתן ללמוד בתחום זה מהמודלים הקיימים בשירות הביטחון בהם אנשי שטח מצטיינים מגיעים למערך 

הקצאת כ-20% משרה לעיסוק בפיתוח המקצוע בהתאם לדגשים המפורטים מעלה. 

ולהכשרה/הנחייה בתחום התמחותם )בהתאם לצורך(.  מומחי התוכן יקבלו מינוי והכרה כמומחי תוכן, תוך 

בתפקידם כאנשי מפתח בארגון.  מומחי התוכן יוכשרו למיסוד ושימור ידע, כמו גם להעברת ידע 

להתייחס למתח המובנה בין ההשקעה בלמידה בהדרכה, הכשרה ושימור ידע, לבין המשך העשייה 

מומחי התוכן בשירות המדינה יעברו תהליך של איתור ומיון. במיון מומחי התוכן הפנימיים יש להקפיד 

8.5. כשירות מומחי התוכן וסגלי ההדרכה: 
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פרק 9 

  

 טכנולוגיות למידה
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9. טכנולוגיות למידה 

  . 53לאופן היישום בשירות המדינה

המואצות של טכנולוגיות הלמידה למערכי הלמידה הארגוניים, יציין טכנולוגיות שכיחות וכן יבנה המלצות 

להשתנות כאמור בכלל תפישת הלמידה, ובתחום הטכנולוגיה בפרט. הפרק זה יסקור את הסיבות לכניסתן 

ואפקטיביות בתהליכי למידה. התהליכים המתרחשים בסביבת שרות המדינה מחייבים את הארגון 

הסיבות למגמה זו קשורות בשינויים בין דוריים, הרגלי למידה, פיתוח טכנולוגי והשאיפה הארגונית ליעילות 

בשנים האחרונות התרחב השימוש בטכנולוגיות למידה שונות לצורך מימוש אסטרטגיות למידה בארגונים. 

                                                          

מרבית התכנים ברשת הנם באנגלית ונוגעים לתחומי תוכן מסוימים בתהליך התפתחות בעל 

3. קורסים מקוונים-  ארגונים רבים רוכשים קורסי מדף מקוונים המשרתים צורך ארגוני\אישי כלשהו. 

המשרתים את מפתחי הלמידה בארגון.  

התוכן המתוקשב הינו יחידות לימוד ללמידה עצמית )לומדות( ובהתאם קיימים מספר מחוללי תוכן 

2. מערכות חילול תוכן מתוקשב-  תוכנות להמרת מצגות ללומדה או פיתוח לומדה חדשה. מרבית 

השירות ולהתוות פתרון אחיד בהתאם. 

מתוקשב בארגון גדול, ובשל כך מומלץ לבחון את פתרון ניהול הלמידה הרצוי ברמת כלל 

בשל מאפייני השפה וגודל השוק. מערכת ניהול למידה הינה התשתית לקיום כל מהלך למידה 

השוק וכן על הצורך הארגוני הרב בהטמעת פתרון מסוג זה. בארץ פועלות כ- 10 מערכות בלבד 

הכשירות הארגוני לבעלי העניין. בעולם מוכרות כ- 600 מערכות מסוג זה המעידות על גודל ומגוון 

מספר תהליכים עבור מגוון עובדים מחויב במערכת מסוג זו על מנת לנהל ולשקף את מצב 

לארגון לנהל את כלל מהליכי הלמידה והכשירות המתקיימות בו ועבורו. ארגון רחב בו מתקיימים 

1. מערכות ניהול למידה )Learning Management Systems – LMS(- מערכת מידע המאפשרת 

בתחום: 

בתחום הלמידה המתוקשבת )e-learning(, בולטים מספר כלים ומערכות המהווים את ליבת העשייה 

9.1.1. הלמידה המתוקשבת  

9.1. טכנולוגיות למידה בשירות הארגון 

 לפירוט על המגמות בנושא, ראה פרק 1.3 
53
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המאפשרות למידה פעילה וחברתית במסגרת שיעור פרונטאלי מסורתי. 

6. טכנולוגיות למידה בשירות הכיתה המסורתית-  מגוון רחב של טכנולוגיות, בעיקר ניידות, 

בביצוע או ניהול למידה. 

5. אפליקציות מכשיר חכם- אפליקציות קיימות או ייעודיות המשמשות למגוון תהליכי למידה, תמיכה 

4. רשתות חברתיות פנים ארגוניות  

למשתתפים רבים מאוד ללמוד בקורס.  

חומרי ההוראה והוספת מטלות ומבחנים אינטראקטיביים עם הערכה אוטומטית, כדי לאפשר 

קורסים אקדמיים של אוניברסיטאות מובילות נפתחים ברשת לקהל הרחב, תוך עיבוד והתאמה של 

עכשווית מעניינת בתחום ההשכלה הגבוהה, שזוכה לתשומת לב רבה בשנתיים האחרונות. 

ומדוברים יותר, כך גובר גם העיסוק בדפוסים השונים של קורסים כאלה. קורסי MOOC הם מגמה 

ככל שקורסים במתכונת  Massive Open Online Courses( MOOC( נעשים זמינים, נפוצים 

השונים. 

המקצוע. עבור כל פער הדרכתי בארגון נכון לחפש ראשית פתרונות קיימים במאגרי הקורסים 

9.2. המלצות בדבר יישום תפישת הלמידה בשירות המדינה באמצעות טכנולוגיות 

כלל בעלי העניין בו. המערכת מוטמעת בשלב ראשון בקרית ההדרכה החדשה של צה"ל )"עיר הבה"דים"( 

תהליך דומה מתקיים בימים אלה בצה"ל, פרויקט מעל"ה, בו נרכשה מערכת אחת לכלל הארגון ובשיתוף 

ומבצעים תהליך הטמעה נקודתי.  

הארגונים בשירות, זאת להבדיל ממהלכים נקודתיים בהם כל משרד או יחידת סמך רוכשים מערכת ניהול 

מערכות מידע, הדרכה\למידה ויחידות "השטח" השונות. רצוי לייצר מהלך רחב אחד אשר יוחל על כלל 

מורכב, יקר וארוך יחסית בכל ארגון ומהווה נקודת מפגש בין מספר בעלי עניין בארגון בהם הנהלה, 

בארגון, על אחת כמה וכמה ארגון גדול ומבוזר כנציבות שירות המדינה. הקמת תשתית ניהולית הינו מהלך 

הקמת תשתית ניהול למידה )LMS( הינה צעד ראשון והכרחי לקיום מהלכי למידה מתוקשבים באופן תקין 

של היישומים השונים של הטכנולוגיה לאפשר לתפיסה להתממש. 

ככלל, הטכנולוגיה אמורה לתמוך את הנאמר בפרקים הקודמים, היא משרתת את התפישה כך שתפקידם 

9.2.1. הקמת תשתית ניהול למידה כלל ארגונית 

למידה 
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ולימוד לאורך זמן והתאמת הפתרון לארגון הספציפי.  

משמעותי בביצוע פרויקטים מתוקשבים ע"י אותו גוף או בהנחיתו לכול הפחות מבחינת יעילות, אחידות 

ריכוז היכולות המתוקשבות וניהול כלל המהלך תחת יחידת הלמידה\הדרכה המרכזית. קיים יתרון 

בהנחה שהמאמץ המתוקשב מתמשך ועתיד להוות נדבך משמעותי בתמהיל הלמידה בארגון, מומלץ לבחון 

9.2.3. ריכוז מאמץ ובניית יכולות פנים ארגוניות 

מיטבית.  

קיימים בשוק המקומי חברות ויועצים בקיאים בתחום המסוגלים ללוות מהלך כניסה הדרגתי בצורה 

רצוי ללמוד מארגונים המבצעים צעדים ראשונים בלמידה מתוקשבת לצד ארגונים וותיקים בתחום. כמו כן 

כניסה הדרגתית דרך פרויקטי פיילוט תאפשר ניהול שינוי, לימוד ושיפור תוך כדי תהליך. גם במקרה זה 

תקשוב בשירות.  

מתוקשבת, ולבצע בהם כניסה הדרגתית של פתרונות מתוקשבים בהתאם לתכנית מתאר להטמעת 

למידה בכל היחידות והארגונים. מומלץ לזהות נקודות בהם מתקיימים כבר תהליכי למידה עצמית, רצוי 

במקביל להקמת תשתית לניהול הלמידה בארגון מומלץ לבצע בחינה של צרכים, מאפייני קהל יעד והרגלי 

9.2.2. כניסה הדרגתית לפתרונות למידה מתוקשבת  

יועצים\אנשי מקצוע שבצעו תהליכים דומים בעבר לצורך מיקוד ואבטחת איכות בתהליך לאורך זמן. 

תהליכים דומים )קופת חולים כללית, בנק לאומי, בנק הפועלים, צה"ל, אמדוקס ואחרים(. מומלץ לשלב 

מומלץ ללמוד את הנושא באמצעות ארגונים מקבילים המיישמים טכנולוגיות למידה דומות והמבצעים 

הלמידה המיושן יחסית )LSO( לפתרון המתקדם יותר. 

למידה מתקדם יותר, Success Factors, וכי יתכן וניתן לשדרג )בעתיד הקרוב או הרחוק יותר( את פתרון 

תהליך הטמעת המערכת בארגון או בחינת חלופות. יש לציין כי SAP רכשה לפני כשנתיים פתרון ניהול 

מסמך אפיון עבור צרכי ניהול הלמידה בכלל והלמידה המתוקשבת בפרט בארגון ובהתאם להתוות את 

נדרש לבצע ברור בנושא ולבחון התאמת המערכת לצרכים נוכחים ועתידיים של הארגון. מומלץ לייצר 

 .SAP של LSO ,במהלך דיוני הוועדה נמסר כי עבור שירות המדינה נרכשה כבר מערכת ניהול מרכזית

ברמת כלל הארגון. 

בידי הנהלה ראשית ומבטיח אחידות בקרב תהליכי ניהול הלמידה העתידיים כך שניתן יהיה להפיק תובנות 

ובהמשך בכלל היחידות בארגון. מהלך מסוג זה חוסך משאבים רבים לארגון, משאיר את ניהול המורכבות 
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מקוונים באמצעות למידה סינכרונית וא-סינכרונית. 

 כדי להתמודד עם ביזור גיאוגרפי וגם כדי להתייעל הטכנולוגיה צריכה לתמוך גם בקורסים  

תתמוך בהנגשת תכנים לסלולאר ולשאר מכשירים ניידים. 

 כל מערכת טכנולוגית צריכה להתמודד עם מגמת הלמידה הניידת, הציפייה היא שהמערכת 

מתוקשבות )"קפסולות", "אובייקטים"( המונגשים בהתאמה לאוכלוסיית היעד הרלוונטיות. 

 תכנים אלה מחוללים לתוך המערכת באמצעות מחוללי תוכן מתקדמים ונארזים כיחידות לימוד 

לתמוך בכך שבסביבת העבודה תתקיים  נגישות לתכנים מקוונים. 

לשרת אותו כאמור בסביבת העבודה שלו באמצעות למידה מקוונת. המערכת הטכנולוגית צריכה 

 אחת המגמות המרכזיות המתרחשות היא למידה המגיעה למקום העבודה של העובד ואמורה 

ובמעברים בין הקריירות. הטכנולוגיה צריכה להיות מותאמת למקום בו מתבצע תהליך הלמידה.   

 לאפשר למידה בכל אחד משלבי ההתפתחות של העובדים : בכניסה לתפקיד, תוך כדי התפקיד 

 המערכת צריכה לחבר בין חלקי הארגונים השונים ולאפשר התממשקות חכמה. 

קבלת החלטות. 

הפרט וברמת הארגון לגבי היסטורית הלמידה של העובדים ויכולת לעבד נתוני  Big Data לצרכי 

 ניהול הלמידה - לאפשר בכל רגע נתון באמצעות מערכת ניהול ההדרכה שליטה מרכזית ברמת 

אמורה לענות על המאפיינים הבאים: 

כאמור, טכנולוגיית הלמידה צריכה לתמוך את תפישת ההפעלה של הלמידה בשרות המדינה. ככזו היא 

learning( מיטביים. 

blended ( וליצירת תמהילי למידה )מגוונת בכלים שונים, מחוץ לגבולות הכיתה )למידה רב-ערוצית

מומלץ להקצות מקורות להקמת תשתיות לפתרונות למידה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים למידה 

בתחום, יקבען מדיניות ויפתחו כלים למשרדים השונים. 

מנגנונים ארגוניים ברמת אגף הלמידה בשירות המדינה אשר יעסקו כל העת בהתפתחויות השונות בעולם 

תחום הטכנולוגיה נמצא כל העת בהתפתחות ושינוי, הצורך להיות בחזית הידע בנושא מחייב הקמת 
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 פרק 10 
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10. הערכת אפקטיביות של תהליכי למידה והדרכה 

והתרומה של ההכשרה לשיפור זה ולהשגת יעדי הארגון.  

ויחידות, צריכה להיות מסוגלת להראות הן את השיפור שהתרחש בביצועיהם של העובדים והן את החיבור 

בהשגת מטרותיו ויעדיו - בשירות הציבורי/המדינה, באמצעות שיפור הביצועים של עובדים, מנהלים 

הדרכה השואפת להיות "Business Partner" - בארגונים עסקיים, או שותפה להנהלת המשרד/הארגון 

תרשים 12: התפלגות תהליכי הלמידה 

 

 

 

 

 

 

 

כמו כן קיימות מספר רמות של הערכה כדלקמן: 

ההדרכה הארגוני ככלל( 

השתלמות/ סדנא, בחינת אפקטיביות ברמת מערך ההדרכה הארגוני )כל יחידת הדרכה בפרט, ומערך 

הערכת אפקטיביות הלמידה ניתן לבחון  ב- 3 רזולוציות: רמת העובד הבודד, רמת מופע ההדרכה: קורס/ 

הארגון. 

יעדי הארגון. הערכת האפקטיביות איננה מטרה בפני עצמה אלא שהיא מיועדת לשיפור הביצועים של 

ועיבודם, לצורך הפקת לקחים, קבלת החלטות ויישומן בפתרונות הדרכה ולמידה טובים יותר לטובת השגת 

הערכת אפקטיביות של למידה והדרכה בארגון הינו תהליך שיטתי של איסוף נתונים כמותיים ואיכותיים 

יוצרים את הערך המוסף הנדרש מהם. 

תהליך הערכת אפקטיביות הדרכה ולמידה נועד לבחון האם המשאבים המוקצים לשיפור ביצועים בארגון 

10.1. מודלים בתחום הערכת אפקטיביות ההדרכה 

רוחבית 
הערכה  

מערכתית 
הערכה  

ממוקדת 
הערכה  

הניהוליות שהתבצעו בשנה החולפת?  
לדוגמא- מהי שביעות הרצון מכלל ההכשרות 

מספר מופעי הדרכה ולמידה. 
בניית תמונה על מערכתית, המנתחת  

הערכה מערכתית- 

במופעי הלמידה השונים?   
לדוגמא – באיזו מידה מוטמעים ערכי הארגון 

שאלות חוצות מופעי הדרכה ולמידה.  
הערכה רוחבית- הערכה שייעודה בחינת 

ספציפי. לדוגמא- הערכת קורס, סדנא....  
הערכה ממוקדת של מופע הדרכתי 
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הערכת התוצאות: הערכת תוצרי תהליך הלמידה, במונחים של תרומה לתפקוד העובד או הארגון ורווחים 

בכל תהליך הערכה, נוכל להעריך 2 היבטים מובחנים:  

הערכת התהליך: הערכת תהליך תכנון או ביצוע של מופע הלמידה.  

ארגוניים נוספים.  

 

                                                          

תרשים 13: מודל קירקפטריק ופיליפס 

 

  : 56ההשקעה בהדרכה ROI . יחדיו מגדיר המודל  5 רמות מדידה להערכת אפקטיביות הדרכה

55במורכבותן. בשנת 1996, הוסיף פיליפס (Philips, 1996) נדבך נוסף למודל – בחינת ההחזר על 

זהו מודל הבסיס להערכת אפקטיביות הדרכה, המחלק את שלבי המדידה לארבע רמות השונות 

 )1959( Kirkpatrick 54מודל מקובל בעולם הלמידה הארגונית למדידת אפקטיביות הדרכה הינו המודל של

10.2. מודל לבחינת אפקטיביות מופע הדרכה  

 

 לפירוט הרמות השונות ואופן המדידה, ראה נספח מס' 6 
56

 Phillips, J. J. (1996a). How much is the training worth? Training and Development, 50(4), 20-24. 
55

 Kirkpatrick, D. L. (1959). Techniques for evaluating training programs. Journal of ASTD, 11, 1–13 54
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במשרדי הממשלה 

תרשים 14: מדידת אפקטיביות ההדרכה ברמות השונות, 

 

 

 

 

 

 

 

 

*הסקר בוצע על ידי חברת לוטם 

 

ואת יעדי שירות המדינה.    

לקדם ולהבנות מערכת למידה משרדית, יעילה ואפקטיבית שיש בה בכדי לקדם ולממש את יעדי המשרד 

תכנית העבודה בתחום הלמידה בשירות המדינה, כפי שמנחה אגף הלמידה בשירות המדינה, אמורה 

המורכבות יותר כגון מידת היישום של הנלמד במסגרת ביצוע התפקיד  והתרומה לתוצאות הארגוניות. 

 במידה ומתבצעת מדידה היא מתמקדת  ברמות הבסיסיות )שביעות רצון ומבחני ידע( ופחות ברמות 

 ברוב המשרדים לא מתבצעת בחינה שיטתית של הערכת אפקטיביות.  

ניתוח הסקר מצביע כי: 

הלמידה המתבצעות בארגונים.  

הממשלה השונים. מטרתו של הסקר הייתה לבחון באיזה מידה מתבצעת הערכת אפקטיביות של פעולות 

בשנת 2014 נערך סקר ייעודי בנושא הערכת אפקטיביות של הלמידה בקרב מנהלי ההדרכה במשרדי 

תוצאותיהן של תכניות הלמידה המשרדיות.  

מתודולוגיה וכלים להערכת אפקטיביות ההדרכה והלמידה המתבצעת בשירות והמלווה ובוחנת את 

אחד מהמהלכים החשובים בתחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה, הינו פיתוחם של תורה, 

10.3. המלצות להערכת אפקטיביות של תהליכי למידה והדרכה בשירות המדינה  
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להלן ההמלצות לקידום הערכת אפקטיביות פעולות הלמידה וההדרכה בשירות המדינה: 

ההדרכתית. 

ברמה המשרדית כבר בשלבים הראשונים של איתור צורכי הלמידה בארגון, ולאורך כל שלבי הפעילות 

פעולת הלמידה או במהלכה של זו, אלא שיש לבחון ולהבנות את תפישת הערכת אפקטיביות הלמידה 

יש להדגיש בנושא זה, כי הערכת אפקטיביות הלמידה אינה מתמצאת רק בהערכה המתקיימת בסיום 

אפקטיביות של תהליכי הלמידה בשירות המדינה.  

לאור זאת, פיתחה נציבות שירות המדינה, מתודולוגיה גנרית – כלל ארגונית  וכלים יישומיים להערכת 

העובדים בעקבות פעולות הלמידה וכן את החיבור והתרומה שבשיפור זה להשגת ולקידום יעדי הארגון.  

ביצועי העובדים, המנהלים והיחידות, נדרשים להיות מסוגלים גם למדוד את השיפור שהתרחש במקצועיות 

מנגנוני ההדרכה והלמידה השואפים להיות שותפים לקידום המטרות והיעדים של הארגון ולשפר את 

של מקצוענות, ניהול ומדיניות.   

ארוכת טווח של מקצוענותו המתמשכת והמתעדכנת של ההון האנושי בשירות ובניית יכולות משמעותיות 

היעילות והאפקטיביות אמורים להתייחס לאופטימיזציה במשאבי הלמידה, ייעול תהליכי הלמידה, ראיה 

הלמידה בהתאם לטבלה שלהלן, ובשנים הבאות )2016-2018( ינחה האגף את המשרדים להגדיל 

בתחום הלמידה. היישום יהיה הדרגתי. בשנת 2015 הנחה האגף את המשרדים להעריך את פעולות 

5. האגף ינחה את המשרדים ליישם, את מודל הערכת אפקטיביות הלמידה בתוכנית העבודה השנתית 

גם באמצעות ימי עיון וכנסים להטמעת הנושא. 

4. האגף יהיה אחראי ללמד את כל העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה ולהנחיל להם כלים וזאת 

הלמידה הרלוונטיות. 

לשיפור הממשי שיתקיים במקצועיות העובדים ובקידום מטרות ויעדי המשרד, לאחר ביצוע פעולות 

ואת המנהלים, בתורה, במתודולוגיה ובכלים, ולתאם עימם ציפיות, כבר בשלב איתור הצרכים, ביחס 

3. כמו כן, ינחה האגף את מנהלי מערך הלמידה המשרדיים לידע את העוסקים בתחום הלמידה במשרד 

המשרדיים( ללמוד את התורה, המתודולוגיה והכלים בנושא ולהנחילם לעובדי יחידות הלמידה 

2. אגף הלמידה בשירות המדינה, ינחה את כל המשרדים ויחידות הסמך )מנהלי מערך הלמידה 

המתבצעות בשירות המדינה. 

1. מערך הלמידה בשירות המדינה יבצע פעולות ממשיות להערכת האפקטיביות של פעולות הלמידה 



 
 126

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

13. במסגרת תוצאות ההערכה יתייחסו המשרדים גם לנתונים השוואתיים כפי שהם עולים מהמקורות 

על ידם בשנה הקודמת. 

הקודמת, יציגו המשרדים גם את התוצאות והתובנות המתייחסות לאפקטיביות הלמידה אשר בוצעה 

12. כמו כן במסגרת הדו"ח השנתי המועבר לאגף והכולל נתונים לגבי ביצוע פעולות הלמידה בשנה 

גם את התוכניות להערכת אפקטיביות פעולות הלמידה אשר יבוצעו על ידם. 

בתחום ניהול ההון האנושי בארגון על ידי סמנכ"לי ההון האנושי לנציב שירות המדינה, יציגו המשרדים 

11. במסגרת הצגת תכנית הלמידה השנתית של המשרדים לאגף, ובמסגרת הצגת תכניות העבודה 

בתחום. 

והכלים אשר בהם הם ישתמשו להערכת פעולות הלמידה שיבוצעו במסגרת תכנית העבודה השנתית 

10. האגף יממן יועצים חיצוניים בתחום, לסיוע למנהלי מערך הלמידה המשרדיים בעיצוב מודל ההערכה 

)נמצא כיום לקראת סיום פיתוח(.  

בשירות והרותמת אותם לתהליך ההערכה ולשיתוף פעולה בנושא זה עם אגפי הלמידה המשרדיים 

9. האגף יכין מצגת למנהלים בכירים בשירות המדינה, המסבירה את תהליך הערכת אפקטיביות הלמידה 

העוסקים בתחום הלמידה בשירות. 

8. האגף יפתח לומדה להטמעת הנושא בשירות המדינה )נמצא כיום לקראת סיום פיתוח( לשימושם של 

תכנית העבודה השנתית בתחום הלמידה )ראה בנספח(. 

7. האגף ינחה את המשרדים לתכנן ולבצע את הערכת האפקטיביות בהתאם למעגל התכנון והביצוע של 

למדידת אפקטיביות פעולות והלמידה המבוצעות על ידם. 

6. למשרדי הנחשון בתחום הרפורמה בניהול המשאב האנושי, יקבעו היקפים שונים ומתקדמים יותר 

בתרשים 15(. 

באופן הדרגתי את אחוז פעולות הלמידה אשר יוערכו וכן את הרמה בה יוערכו פעולות אלו )ראה טבלה 

הבאים:  

המנהלים, ובאיזו מידה(.  

א. הערכות העובדים )האם נסגר הפער בין הרצוי למצוי בידע ובכלים של העובדים על פי הערכות 
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בשירות המדינה. 

מועמדות לפרס זה, תיבחן על ידי וועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה, בראשות מנהל אגף הלמידה 

באמצעות פעולות הלמידה וביחס לשנים קודמות בארגון. הצטיינותם של המשרדים, אשר יגישו  

15. במסגרת הכנס יוענקו פרסי הצטיינות למשרדים אשר הצליחו לקדם ולממש את יעדי הארגון 

העולים מהערכת האפקטיביות אשר בוצעה על ידי המשרדים.  

14. במסגרת כנס שנתי שיתקיים לכל העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה, יוצגו נתונים ותובנות 

שביעות הרצון של העובדים מהארגון/המשרד.    

ג. סקר האקלים הארגוני בשירות המדינה – האם סייעה תכנית הלמידה השנתית להגדלת 

במימוש תכנית העבודה(.  

המשימות בתוכנית העבודה והאם יש לכך אינדיקציות לידע ולכלים שיש לעובדים המעורבים 

ב. תכנית העבודה השנתית של המשרד במסגרת מעגל התכנון השנתי )האם קודמו ומומשו 

הערות היקף הפעילות למדידה רמת הערכה 

רמה 1- תגובה, 
פעילויות ההדרכה  שביעות רצון 

 
לא פחות מ- 80% מכלל 

והסמכה  לרמה זו 
מיומנויות טכנולוגיות, קורסי הכשרה  פעילויות ההדרכה הרלוונטיות  רמה 2 - למידה 

פעילויות הקשורות לרכישת ידע,  לא פחות מ- 50% מכלל 

לאחר זמן וקורסי ליבה חדשים. 
לרמה זו 

לראות את הלמידה רק בשטח ו/או 
פעילויות ההדרכה הרלוונטיות  רמה 3 - יישום 

ושילוב מיומנויות, הכשרות אשר ניתן 
לא פחות מ- 20% מכלל 

פעילויות הקשורות לרכישת מיומנויות 

רמה 4 – תוצאות 
וכדאיות 

לפחות פעולת הדרכה אחת 

הדרכה. 
לערכה להערכת אפקטיביות של 

ניתן להיעזר בקובץ האקסל המצורף  מכלל פעולות יחידת ההדרכה 

מורכבות, פעילויות במיקוד ארגוני. 
פעילויות עם עלות גבוהה, פעילויות 

תרשים 15: טבלה להערכת פעולות הלמידה וההדרכה 
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פרק 11 
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11. משאבים נדרשים 

תהליכים ופעילויות 

והמשאבים הנדרשים: 

על מנת לממש את תפישת הלמידה ואת תפישת ההפעלה המומלצת בדו"ח זה, להלן המקורות 

2. אגף התקציבים באוצר יתגבר בבסיס התקציב את תקציב אגף הלמידה בשירות המדינה  ב- 2 מיליון 

המקובל בעולם -  בשיעור של לפחות 5% אחוז מתקציב השכר של המשרד/הארגון. 

1. אגף התקציבים באוצר יתקצב את נושא הלמידה בשירות המדינה )בכל משרד/ארגון בשירות( על פי 

המדינה את עלויות הפעילות ממשרדי המשתתפים בפעילויות וכן תקורה בשיעור של 20% )אשר 

קידום בעיסוקים רוחביים, ימי עיון, כנסים וכד'( יגבה אגף הלמידה בשירות המדינה בנציבות שירות 

3. בגין פעולות הלמידה הרוחביות אשר יבצע האגף עבור משרדי הממשלה )הכשרה במסגרת מסלולי 

הנדרשים בנושא זה(.  

הלמידה בשירות המדינה, ולצורך הטמעתם במשרדים )בעיקר העסקת יועצים לצורך הפיתוחים 

₪ בשנה למשך 5 שנים )2016-2021( לצורך פיתוח תורה, מתודולוגיות, כלי הדרכה וכד' בתחום 

 

 

המדריכים הפנימיים בשירות המדינה.  

7. יתוקצב בנפרד בשיעור של כ- 500,000 ₪ בשנה, לשנים 2016-2017 נושא בניית מערך והכשרת 

הלמידה המשרדיים בהפעלת הנושא.  

בחינת אפקטיביות הלמידה בשירות המדינה הכולל בניית לומדה, ומתן ייעוץ אישי  למנהלי מערך 

6. יתוקצב בנפרד בשיעור של כ- 500,000 ש"ח בשנה, לשנים 2016-2017 נושא פיתוח והטמעת 

אוריינטציה לשירות, הטמעת הקוד האתי בשירות ונושא השוויון מגדרי.  

5. יתוקצב בנפרד בשיעור של 1 מיליון ₪ הפיתוח המרכזי של תחומי הלמידה הבאים: הניהול כמקצוע, 

ביצוע סקרי צרכי הלמידה בשירות,  הגדרת המקצועות בשירות וכן את בחינתם של מקצועות העתיד. 

4. אגף התקציבים באוצר יתקצב את אגף הלמידה בשירות המדינה  בשיעור של 500,000 ש"ח לצורך 

תשמש לצורך פיתוח פעולות הלמידה השונות(. 
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תקינה 

טכנולוגיות למידה 

א' במתח דרגות 41-43 במח"ר.   

וכן יעודכן תואר התפקיד ומתח הדרגות של מנהל הלמידה המשרדי , במשרדים גדולים – למנהל אגף 

חדש למבנה יחידות הלמידה כולל מספר העובדים המומלץ בכל יחידה, בהתאם למומלץ בדו"ח זה, 

2. תערך בחינת תפקוד לכל יחידות הלמידה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך ובמסגרתו יבנה מודל 

בהתאם למבנה הארגוני המומלץ בדו"ח זה )3 משרות כבר קיימות באגף(. 

הדרכה. אגף התקציבים באוצר יתקצב את תוספת של תשע משרות לאגף הלמידה בשירות המדינה 

ההפעלה של מערך הלמידה בשירות המדינה וכן שני תקני מרכזי הדרכה ולמידה ושני מפתחי 

מנהלי תחומים )מתח דרגות 40-42 בדירוג המח"ר( בהתאם למומלץ ולמפורט בפרק תפישת 

1. לאגף הבכיר מערך הלמידה, ההדרכה והפיתוח בשירות המדינה, יתווספו תשע משרות ברמה של 

  

וכד' בפעולות ההדרכה השונות בשיעור של כמיליון ₪ לשנה, בשנים     2016-2017. 

2. אגף התקציבים באוצר יתקצב את פיתוחם של לומדות, קפסולות למידה, למידה מרחוק א-סינכרוני 

בפרק טכנולוגיות הלמידה ולהתאימה לשירות המדינה בעלות של כ- 300,000 ₪ לשנת 2016.  

 LMS שנרכשה לצורכי שירות המדינה ולהטמעת המערכת בשירות המדינה, בהתאם למומלץ 

1. אגף התקציבים באוצר יתקצב שכירת שירותיהם של  יועצי מחשוב להתאמת מערכת     ה – 
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סיכום, תובנות והמלצות 

פרק 12 
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12. סיכום, תובנות והמלצות 

הבעיה/המצב הבלתי רצוי:  

ההישג הנדרש ממערך הלמידה בשירות המדינה הינו צמצום הפער בין המצוי לבין הרצוי כאמור, זאת תוך 

המודרני.   

וזאת, כפי שעולה הן ממחקרים בנושא והן מהפרקטיקות הנהוגות בישראל ובמדינות מפותחות בעולם 

ואחרים, אך לנושא יכולותיו של ההון האנושי בשירות ומקצועיותו, נודעת חשיבות רבה ואף קריטית, 

אמנם מידת הצלחתו של שירות המדינה במימוש ייעודו נסמך על היבטים מבניים, תרבותיים, תפקודיים 

בהצלחה, ובמיוחד, במציאות משתנה ולאור אתגרי העתיד.   

ל"מצוי"  בידע, בכישורים וביכולות של ההון האנושי, הנדרש לצורך מימוש ייעודו של שירות המדינה, 

אינו מיטבי וזאת למרות ההשקעה הניכרת בתחום זה.  הדבר בא לידי ביטוי בקיומו של פער בין ה"רצוי, 

מיצוי כשרו המקצועי של ההון האנושי בשירות המדינה, הנדרש לצורך מימוש ייעודו של השירות בהצלחה, 

תובנות מרכזיות 

הפעלה המהווה, מכניזם פעילות קבוע לצמצום הפער. 

ואסטרטגיית השירות ותומכת את יישומם, לטובת הבניית מסוגלות מערכתית. כל זאת, באמצעות מנגנון 

המדינה כמערכת. מכאן, כי האתגר הינו יצירת תרבות של ארגון לומד, בו הלמידה מחוברת ליעדי 

ורמת הביצועים של העובדים בשירות המדינה ולהבטחת איכות הביצועים והעמידה ביעדים של שירות 

מדיניות למידה, ממוקדת הכשרה, מעודכנת, מדידה, מוטמעת ומבוקרת – הכרחית לשיפור כשירותם 

המשתנים של שירות מדינה אפקטיבי ויעיל. 

בניית תפישה כוללת למערך, וכן מתווה תומך להפעלתו, באופן אשר ישרת את צרכיו ומאפייני פעילותו 

באופן שמאפשר יכולת יישום על בסיס שיקול דעת 

 האתגר המרכזי של הלמידה בשירות המדינה הוא ליצור ידע מחולל, כלומר הבנה עמוקה של הידע 

ולמסד בהתאם את תהליכי הלמידה המתוארים במסמך זה על מנת לתמוך במודל החדש 

 נדרש להגדיר מחדש את תרבות הלמידה, לבחון את הפערים ואת מידת ההלימה בין הקיים למצופה 

התמודדות עם האתגרים העתידיים ובמקביל לדאוג לחיזוק הזיקה בין מטרותיו למטרות הארגון 

 חשוב להתמקד בפיתוח היכולות הכישורים האישיים של העובד בשירות המדינה שיאפשרו 
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מסקנות 

השונים בשירות המדינה 

 תפישת הלמידה תהה מותאמת לאתגרי המציאות, לקידמה הטכנולוגית, ולמאפייני העבודה בארגונים 

ביצועי העובדים, המנהלים והיחידות, נדרשים להיות מסוגלים גם למדוד את השיפור שהתרחש 

 מנגנוני ההדרכה והלמידה השואפים להיות שותפים לקידום המטרות והיעדים של הארגון ולשפר את 

מתוקשבות וממוחשבות, בהתאמה 

וה- Z לשוק העבודה, נדרשת התאמה של שיטות הלמידה וסביבות הלמידה למתכונות טכנולוגיות 

 Y  -מהירה של הטכנולוגיה, המשפיעה על היבטים רבים של חיינו, בצד כניסתם של עובדים בני דור ה

 בעידן המודרני המאופיין בהתרחבות הגלובליזציה, בה לגבולות הפיזיים אין כמעט משמעות, התקדמות 

 סגל הדרכה מקצועי ומוכשר הוא גורם מפתח במערך הלמידה בכל ארגון 

ומהותיות על מנת לבצע את תפקידו באופן מיטבי 

ההדרכה והפיתוח ההון האנושי( בארגונים מתקדמים בעולם, להיות בעל כשירויות ומיומנויות מרכזיות 

 במסגרת מקצוע הלמידה וההדרכה נדרש כיום איש הלמידה )הפונקציה העוסקת בתחומי הלמידה, 

במטרות ובייעוד  של כל אחד מארגונים אלו )"ביזור"( 

)"ריכוז"(, לצד מענה להטרוגניות המשמעותית בתפקידי העובדים בארגונים השונים כמו גם לשונות 

את הצורך בגיבוש תפישת הפעלה אחידה, אשר תיתן מענה  לקביעת מוטת שליטה רחבה מאד 

 מגוון הארגונים בשירות המדינה על מאפייניהם השונים והדרישה להבטיח מוביליות בן אירגונית, מחזק 

המדינה 

ומיומנויות שיביאו לידי מימוש  את מלא פוטנציאל היכולות שלהם, ובכך ימומש ייעודו של שירות 

 במסגרת תפישת הלמידה תתאפשר לכל עובד ומנהל הנגישות והתנאים האופטימליים לידע, כלים 

שירות המדינה, כמערכת 

ורמת הביצועים של העובדים בשירות המדינה, לשם הבטחת איכות הביצועים והעמידה ביעדים של 

 מדיניות למידה ממוקדת הכשרה, מעודכנת, מדידה, מוטמעת ומבוקרת, הכרחית לשיפור כשירותם 

תאפשר לכל עובד ומנהל בשירות, ללמוד ולפתח את יכולותיו על רצף הקריירה 

 תפישת הלמידה מהווה חלק מהותי במימוש הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה, והיא 
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סיכום 

להשגת ולקידום יעדי הארגון.  

במקצועיות העובדים בעקבות פעולות ההדרכה והלמידה וכן את החיבור והתרומה שבשיפור זה 

  

 

העבודה של הארגונים הפועלים בשירות המדינה. 

ובהמשך לזאת, תפישת הלמידה תהיה מותאמת לאתגרי המציאות, לקדמה הטכנולוגית ולמאפייני 

באופן אשר ישרת את צרכיו ומאפייני פעילותו המשתנים של שירות מדינה אפקטיבי ויעיל. 

בהצלחה, זאת תוך בניית תפישה כוללת למערך הלמידה בשירות, וכן הקמת מתווה תומך להפעלתו, 

בכישורים וביכולות של ההון האנושי בשירות, הנדרש לצורך מימוש ייעודו של שירות המדינה, 

ההישג הנדרש ממערך הלמידה בשירות המדינה הינו צמצום הפער בין המצוי לבין הרצוי, בידע, 
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13. ריכוז המלצות דו"ח הוועדה לתפישת הלמידה בשירות המדינה 

המלצות כלליות 

ההכשרה והפיתוח המקצועי של ההון האנושי בשירות המדינה. התפישה תכלול את העקרונות 

2. תקבע תפישה מעודכנת וכוללת ללמידה בשירות המדינה, אשר תניח את היסודות לתהליכי 

ותפישת הפעלה מערכתיות ואינטראקטיביות.   

ההשתלמות והפיתוח של המנהלים והעובדים בשירות המדינה, כל זאת במסגרת תפישת למידה 

1. מערך הלמידה בשירות המדינה יהיה מופקד על כלל פעילויות הלמידה ובהן ההשכלה, ההדרכה, 

המרכזיים המפורטים בדו"ח הוועדה. תפישה זו תהיה מכוונת ללמידה משמעותית, רלוונטית, 

3. ימוצב תחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה כגורם מרכזי במימוש הרפורמה בניהול ההון 

תומכת בתהליכי קבלת החלטות, וככלי אסטרטגי למימוש חזונו וערכיו של השירות. 

4. תגובש תפישת הפעלה אחידה המתייחסת לאופן ולמדיניות על פיהם ובאמצעותם ייושמו בפועל, 

המדינה(.  

והחיצונית שבה הוא פועל )עמ' 7 בדו"ח וועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות 

פעולתו, תמהיל כוח העבודה והיכולות של האנשים העובדים בו, לשינויים בסביבה הפנימית 

ומכניזם מערכתי. אלה יפעלו באופן רציף וקבוע להתאמת שירות המדינה על מבנהו הארגוני, דרכי 

בישראל. בהתאם לזאת יהווה מערך הלמידה בשירות המדינה גורם מרכזי ביצירת תרבות, הנהגה 

האנושי בשירות המדינה ובהתאמת היכולות של שירות המדינה לצרכים המשתנים של הציבור 

5. ישונה תואר התפקיד של תחום ההדרכה בשירות המדינה  לתחום הלמידה בשירות המדינה. כמו 

ואפקטיבי.  

בארגונים השונים באופן אשר ישרת את צרכיו ומאפייני פעילותו המשתנים של שירות מדינה יעיל 

המערכתי במוטת שליטה רחבה מאוד, לצד מתן מענה להטרוגניות המשמעותית בתפקידי העובדים 

העקרונות והמטרות של מערך הלמידה בשירות המדינה. תפישת ההפעלה תיתן מענה לצורך 

 

הלמידה המשרדיים/במשרד____" )להלן: "מנהל/י הלמידה המשרדיים"(.  

התפקיד של  הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך ישונה ל"מנהל/י מערך 

אגף בכיר מערך הלמידה בשירות המדינה", )להלן "מנהל הלמידה בשירות המדינה"(. תואר 

בשירות המדינה" )להלן "אגף הלמידה בשירות המדינה"( ותואר התפקיד של מנהל האגף ל"מנהל 

כן ישונה שם אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה ל"אגף בכיר מערך הלמידה 
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הלמידה כמקצוע 

 מערך הלמידה בשירות המדינה יפעל באופן פרואקטיבי, אפקטיבי ויעיל, ויעמוד בחזית הידע של 

 אגף הלמידה בשירות המדינה:  

משמעותיות כוללות של מקצוענות, ניהול ויישום מדיניות בשירות המדינה. 

עולם הלמידה תוך התאמתו לצרכים ולמאפייני פעילותו של  שירות המדינה, ויוביל  להבניית יכולות 

 במקרים הנובעים מצורך הדרכתי רוחבי בשירות המדינה יפתח האגף גם את הכלים ההדרכתיים 

בשירות המדינה. 

הערכת למידה והדרכה ועוד(. זאת על מנת ליצור בסטנדרטיזציה ושיפור באיכות ביצוע הלמידה 

מיפוי ואבחון הדרכתי, פיתוח סגל הדרכה, פיתוח ומיסוד תכניות הכשרה, ניהול ידע, ניהול הדרכה, 

וההדרכה בשירות המדינה בכל תחומי פרופסיית הלמידה ויקבע נהלים והנחיות למימושן )לדוגמא: 

 יפתח ויתווה את המדיניות הכללית של מערך הלמידה בשירות המדינה, את תורת הלמידה 

הלמידה בשירות המדינה. 

 יקיים מערכת קשרי גומלין עם ארגונים ומוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובחו"ל לקידום תחום 

o פיתוח הדרכה 

o טכנולוגיית למידה 

o ניהול הדרכה 

 ישמש ככתובת מקצועית להנחיה והתייעצות בתחומי הלמידה השונים ובניהם: 

בשירות המדינה, המתייחס להתנהגות המצופה מבעלי התפקידים בתחום זה. 

 יגדיר ויטמיע, בשיתוף עם העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה, קוד אתי לתחום הלמידה 

ידי המשרדים.  

 ישמש כרגולטור מנחה )דומה ל"מועצה להשכלה גבוהה"( ביחס לתכנים מערכתיים המבוצעים על 

התורה והמדיניות.  

אגף הלמידה בשירות המדינה אחראי לתהליכי תחקור, הפקת לקחים, תיקוף ועדכון שוטפים של 

 יהיה אחראי להטמעתן של התורה והמדיניות בתחום הלמידה ולבקרה אחר מימושן. בנוסף יהיה 

להטמעת הנושאים בשירות )פיצוח הדרכתי, מערכי שיעור, לומדות וכד'(. 



 
 137

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

 

הואצלה הסמכות, יפתח, בהנחיית ובשיתוף האגף, ידע וכלים הדרכתיים בתחום התמחותו. 

כספים וחשבונות ומשרד המשפטים יתמחה בהכשרת הנמנים על הייעוץ המשפטי. משרד לו 

ובהתמחויות בהן יש למשרד מומחיות מיוחדת. לדוגמא, משרד האוצר, יתמחה בהכשרה בנושאי 

 יחד עם זאת, על פי שיקול דעתו של האגף, יואצלו סמכויות ביצוע למשרדים במקצועות 

כך שהכניסה לעולם המקצועי תותנה במערך הכשרות והסמכות. 

וחשבונות, רכש ולוגיסטיקה וכד'(. בתחומים אלו אחראי האגף ליצירת סטנדרטים לעיסוק במקצוע 

שוויון מגדרי וייצוג הולם וכן בעיסוקים הרוחביים האחרים בשירות המדינה )משאבי אנוש, כספים 

הטמעת הקוד האתי בשירות, אוריינטציה לשירות המדינה, פיתוח נושא הניהול כמקצוע, קידום 

 אחראי לביצוע הכשרתם של עובדי שירות המדינה בתחומים גנריים/הרוחביים לשירות, כדוגמת 

o על ידי גורמים חיצוניים.  

o באופן משותף. 

o על ידי הגוף מגדיר הצורך. 

o על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה באופן מלא. 

המדינה הוא אשר יחליט כיצד תתועדף ותבוצע  ההכשרה הרוחבית הנדרשת כדלקמן: 

זהות מומחה התוכן בתחום הלמידה הנדרש וכן כל פרט רלוונטי אחר. אגף הלמידה בשירות 

המדינה ויציג את הצורך, אוכלוסיית היעד  לפעולת הלמידה, התקציב הנדרש לביצוע ומקורותיו, 

הגוף המבקש ו/או מגדיר הצורך לביצוע פעולת למידה רוחבית יפנה למנהל מערך הלמידה בשירות 

הנדרשות לאוכלוסיות בעלות מאפיינים דומים ממשרדים שונים או לכל עובדי השירות המדינה. 

 יהווה סמכות מקצועית יחידה בהחלטה כיצד יש לבצע פעולות הדרכה והטמעה רוחביות 

o הערכה ומדידה כולל הערכת אפקטיביות של פעולות ההדרכה. 

o פיתוח מנהלים. 

o פיתוחי צוותים. 

o ניהול ידע- כעולם תוכן וכשיתוף בין סגלי הלמידה. 
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העוסקים בתחום הלמידה, ההדרכה והפיתוח 

הלמידה בשירות המדינה בנושאים אלו. כיו"ר הוועדה ישמש מנהל מערך הלמידה בשירות המדינה 

הלמידה המשרדיים וכן נציגים מהאקדמיה ומארגונים מובילים בתחום הלמידה, אשר ייעצו למנהל מערך 

 נציב שירות המדינה ימנה ועדה מייעצת לתחום הלמידה בשירות המדינה שתכלול נציגות של מנהלי 

1. מערך הלמידה בשירות המדינה: 

2. אגף הלמידה בשירות המדינה:  

ולהוקרתם  תתבצע באופן מרוכז על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה.  

הכשרת המדריכים הפנימיים של  כלל שירות המדינה, וכן קביעת הנהלים לתגמולם 

השונות אותן הוא מארגן, על מנת להפגיש את הלומדים עם הידע והניסיון המעודכנים ביותר. 

ד. מערך הלמידה ישאף להסתייע במדריכים פנימיים )עובדי ליבה במשרד( בפעולות הלמידה 

תגמול ומתח דרגות שונה בהתאם למורכבות הארגון. 

מובנים, כולל מערך ניידות ורוטציה של האחראים על מערך הלמידה במשרדים השונים וכן 

ג. ימוצב כמערך מקצועי בו קיימת התפתחות מקצועית  תוך משרדית ובין משרדית, במסלולים 

עובדיהם. 

ב. ייתן למנהלים מענה וייעוץ בנושאים ארגוניים ומקצועיים לצורך תכנון תהליכי הלמידה של 

והפיתוח, לצד מומחיות בליבת העיסוק של הארגון. 

בשירות המדינה  להיות  Learning Advisors שהינם בעלי מומחיות בעולם הלמידה, ההדרכה 

א. מערך הלמידה בשירות המדינה יכשיר ויצמיח את אנשי הלמידה, קרי, העוסקים בתחום הלמידה 

ג. יקיים ויעודד פורומים של עמיתים בין משרדיים בתחום הלמידה - באמצעות מערך התמחויות. 

אופציונאליות לאנשי הלמידה, בתדירות של לפחות אחת לרבעון.  

בהתאם לדגשים ולמדיניות הכללית )עפ"י תחומי התמחות או נציגות משרדית(, והשתלמויות 

ב. יקיים מערך כשירות מקצועי לאנשי הלמידה בשירות הכולל: הסמכות והשתלמויות מחייבות 

וההדרכה תותנה במערך הכשרות והסמכות. 

א. אחראי על יצירת הסטנדרטים לעיסוק במקצועות הלמידה. הכניסה לעולם המקצועי של הלמידה 
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3. יוטמע הפרופיל הרצוי של אנשי הלמידה בשירות המדינה ביחידות מערך הלמידה המשרדיים 

וזאת  בדומה למודל ה-IPD לתוכניות פיתוח הקריירה )בארה"ב(. 

ה. יפתח ויטמיע כלים למנהלים לבניית תכניות התפתחות לעובדיהם, ולניהול שיח פיתוח אישי 

בתחום הלמידה וההדרכה וגם במסגרת בחינות מסוגלות ויכולות בתחומים אלו.  

למסוגלותם של מנהלי מערך הלמידה המשרדיים. מסוגלת זו תיבחן גם במסגרת הסמכות 

ד. האצלת סמכויות ביצוע בתחום הלמידה וההדרכה מהאגף לשטח, תהיה קשורה קשר הדוק 

בשירות המדינה: בעלי תואר אקדמי, רצוי תואר שני, באחד מהתחומים הבאים:  טכנולוגית למידה, 

מיצוב מערך הלמידה בשירות המדינה 

הלמידה המשרדי / של שירות המדינה, כמומחי תוכן, מרצים וכד'. 

4. המנהלים בשירות המדינה יוכשרו לקחת אחריות על הלמידה של עובדיהם והם ישולבו במערך 

שנים בניהול ובפיתוח הדרכה. 

חינוך בהתמחות בפיתוח תכניות למידה, מדעי ההתנהגות, ייעוץ ארגוני ובעלי ניסיון של לפחות 3 

1. ישונה תואר התפקיד של תחום ההדרכה בשירות המדינה  לתחום הלמידה בשירות המדינה. כמו כן 

ישירות לנציב שירות המדינה.  

ובמשרדים קטנים למנהל אגף משאבי אנוש. מנהל מערך הלמידה בשירות המדינה יהיה כפוף 

לסמנכ"ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש/סמנכ"ל הון אנושי/המנהל האדמיניסטרטיבי בבית החולים, 

3. מנהל מערך הלמידה המשרדי, במשרדים גדולים/בינוניים/בתי חולים ממשלתיים יהיה בכפיפות 

וכד'.  

היקף התקציב, מספר הדירוגים, פיזור גיאוגרפי, ביצוע ופיתוח עצמי של פעולות הדרכה והערכתן 

התפקוד שתתואם למשרדים בינוניים וקטנים בהתאם לפרמטרים הבאים: מספר העובדים במשרד, 

הדרגות של הממונים יהיה  41-43 במח"ר )מנהל אגף א' מערך הלמידה במשרד(. תיבחן רמת 

2. יעודכן מתח הדרגות של הממונים על מערך הלמידה המשרדי. במשרדים גדולים/בינוניים מתח 

הלמידה המשרדיים/במשרד____" )ובקיצור "מנהל/י הלמידה המשרדיים"(.  

תואר התפקיד של  הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך ישונה ל"מנהל/י מערך 

ל"מנהל אגף בכיר מערך הלמידה בשירות המדינה", )להלן "מנהל הלמידה בשירות המדינה"(. 

בשירות המדינה" )ובקיצור "אגף הלמידה בשירות המדינה"( ותואר התפקיד של מנהל האגף 

ישונה שם אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה ל"אגף בכיר מערך הלמידה 
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עקרונות למבנה ארגוני 

1. אגף הלמידה בשירות המדינה:  

 

עמיתים. 

השונים, את מערך ההכשרות המרוכזות בתחום, לצד קיום פורומים חוצי משרדים ללמידת 

המטה )משאבי אנוש, כספים וחשבונות( - ירכז את המדיניות, הטמעתה ויישומה במשרדים 

- ירכז את הקשר מול הגופים השונים ומערך המקצועיות בתחום, 2. מרכז הלמידה במקצועות 

את גיבוש המדיניות בנושא ואת הקשר מול המשרדים השונים. 1. מרכז הלמידה בגופי הבריאות 

ז. מבנה אגף הלמידה בשירות המדינה יכלול גורם מרכז לסוגי עיסוק מרכזיים בשטח, אשר ירכז 

תקציביים לניהול הלמידה בשירות המדינה. 

ו. יהווה גורם מרכז ומבקר על מנת לקדם שימוש מושכל יותר במשאבי כוח אדם ובמשאבים 

בידע והשתלמויות רלוונטיות. 

ה. יפתח פורומים למנהלים בכירים שיהוו פלטפורמות מקצועיות ללמידת עמיתים שיאפשרו שיתוף 

במסגרת המדרשה הלאומית למדיניות ממשל וניהול.  

מתווה ההכשרה והתכנים המחייבים בתוכניות הלימוד השונות למנהלים ובכללן אלו המתבצעות 

למדיניות ממשל וניהול, תממש ותוציא לפועל באופן מרוכז ומובנה הכשרות אלו. האגף יאשר את 

)העתודה לסגל הבכיר והסגל הבכיר( נציבות שירות המדינה, באמצעות המדרשה הלאומית, 

הראשון יתקיים בכל משרד/ארגון בהתאם להנחיות האגף. החל מהכשרת הדרג התיכון ומעלה 

ד. יפתח תורה וינחה את כלל תהליכי הכשרת המנהלים בשירות המדינה. הכשרת הדרג הניהולי 

בגופים השונים, עד לרמת הכשרה ניהולית של דרג הביניים/תיכון. 

השונות אשר תתבצענה במשרדים תהיינה מבוזרות, וממומשות באחריות יחידות הלמידה 

ג. יתווה את המדיניות המתייחסת להכשרות המקצועיות לתפקידים במשרדים השונים. ההכשרות 

מנת לתכלל את פעולות הלמידה וההדרכה בשירות. 

ב. יהיה בעל ראייה הדרכתית כוללת על הלמידה של המנהלים והעובדים לאורך כל הקריירה על 

בשירות המדינה וכן נושא באחריות כוללת למערך הלמידה בשירות. 

א. מהווה סמכות מקצועית עליונה לתחום הלמידה, ההדרכה, ההכשרה ופיתוח ההון האנושי 
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2. מערך הלמידה בשירות המדינה:  

עקרונות למיקוד התכנים ובניית תכניות הלמידה: 

לאגף הלמידה בשירות המדינה. 

למסמך זה, יגדירו הגדרת תפקיד לכל אחד מהפונקציות במבנה הארגוני ויעבירו את ההצעה 

ד. מנהלי מערך הלמידה המשרדיים ימפו את צרכי כח האדם באגף הלמידה המשרדי בהתאם 

להתפתחותו של תחום הלמידה במשרד. 

ג. מבנה יחידת הלמידה במשרד/ארגון יותאם למורכבות והיקף העשייה בכל משרד, כמו גם 

המשרד. 

מקצועיות בתחומים השונים, תוך הבטחת הבאת הידע המקצועי המעודכן ביותר לכלל יחידות 

ב. המבנה הארגוני בכל יחידה במערך הלמידה המשרדי, יתבסס בהתווייתו על התמחויות 

הלמידה הכללית שנקבעה על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה. 

הלמידה שלו, ולתמוך במטרות הארגוניות של המשרד/יחידת הסמך, ותוך עמידה במדיניות 

א. תהיה אוטונומיה ניהולית בתחום הלמידה לכל אחד מהמשרדים וזאת כדי לממש את יעדיי 

1. מערך הלמידה בשירות המדינה:  

והמנהלים עם שירות המדינה. 

ליצירת אתוס של  "שירות מדינה אחד", ובכך תוגבר רמת המחויבות וההזדהות של העובדים 

המנהלים והעובדים עם ערכי הארגון והתרבות הארגונית של שירות המדינה אשר יסייעו 

ד. יבנה ויממש, בהובלת אגף הלמידה בשירות המדינה, תהליכים התורמים להפנמה ולהזדהות של 

ג. יטמיע את הקוד האתי בשירות המדינה באמצעות פעולות למידה והכשרה.  

להטמיע ולהעריך את תהליכי הלמידה. 

ב. יישאף באופן מתמיד: ליזום, לאתר צרכים בשטח ובהתאם לאתגרים עתידיים, לפתח פתרונות, 

הארגון. 

Learning(. תהליך הלמידה יתבצע על רצף הקריירה של כל עובד ויותאם לצרכיו ולצרכי 

Life Long ( "הזמן בו הם עובדים בארגון, וזאת בהתאם לעיקרון "למידה כדרך חיים

מקצועיותם בתפקידם, לקידומם בהירארכיה הארגונית בשירות המדינה, ולאורך כל משך 

א. יפעל להבטיח מפגשי למידה עם העובד והמנהל בכל צמתי העבודה הרלוונטיים לקידום 
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2. אגף הלמידה בשירות המדינה:  

ומבוקרת. 

הכשרה )הקשורה ישירות לליבת העיסוק של העובד ו/או המשרד(, מעודכנת, מדידה, מוטמעת 

ה. יפעל במסגרת תכנית עבודה שנתית המחוברת למעגל התכנון השנתי, שתהיה ממוקדת 

. תו התקן  58הכוללים הסמכה בכל מקצוע, כפי שניתן לראות במודל ההכשרה של בריטניה

עולמות התוכן הנדרשים להכשרת העובדים בכל מקצוע. תישקל בנייתם של מנגנוני הכשרה 

הגדרה בכל אחד מהם מיהו "head of profession" )מוביל המקצוע או מומחה תוכן(, ומהם 

(, ותוך  57המוכרים בשירות המדינה )כגון: משאבי אנוש, כספים וחשבונאות, מהנדסים ועוד

ב. יגדיר את מקצועות הליבה בשירות וזאת באמצעות  סקר צרכי למידה, לקביעת המקצועות 

הקוד האתי בשירות המדינה באמצעות פעולות למידה והכשרה.  

א. יפתח תכנית לעיצוב הזהות והערכים של עובד המדינה בקרב העובדים והמנהלים ויטמיע את 

                                                          

מרכזי של הלמידה ויבזר את השימוש למשרדים. 

וכד', וזאת באמצעות מודל של "ריכוז פיתוח וביזור שימוש", קרי, המטה יהיה אחראי לפיתוח 

רוחבית בשירות. בכלל זה יפתח אגף הלמידה בשירות המדינה לומדות, תכנים, מערכי שיעור 

ו. יפתח כלי למידה גנריים בתחומים מקצועיים רוחביים בשירות המדינה בהם נדרשת הטמעה 

ה"כוכבים" בשירות, יפותח ויתוחזק תוך רתימתו לקידום משימות לאומיות. 

הכשרות ייחודיות, לימודים אקדמיים ייחודיים וכן השתלמויות בחו"ל. פורום הכולל את כל 

ה. יפתח תכנית הכשרה ייחודית לעובדים אשר הוגדרו כטאלנטים/ כוכבים הכוללת בין השאר 

משרדי.  

באילו צמתים במסלול הקריירה של העובד, "יפגוש" העובד את מערך הלמידה המשרדי או הבן-

בכל שלב, יגדיר את יכולות הליבה הנדרשות בכל רמה ואת כיווני הפיתוח. בנוסף, יגדיר האגף 

מיומן, מוביל, כוכב )טאלנט((, יפתח מודל גנרי המגדיר מהם ההתנהגויות והכישורים המצופים 

ד. יגדיר ויאפיין את רמות ההתפתחות במקצועות השונים בשירות )לדוגמא: מתחיל, מתמקצע, 

המנהלים והעובדים על מנת להתאים את ההון האנושי בשירות המדינה לאתגרי העתיד.  

ג. יבצע מחקר וסקר להגדרת מקצועות וכישוריי העתיד בשירות המדינה וקביעת הכיוונים להכשרת 

להסמכה בכל מקצוע יאושר על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה. 

 ראה פירוט בפרק סגלי הדרכה ומומחי תוכן 
58

 כגון: משאבי אנוש, כספים וחשבונאות, פסיכולוגים, מהנדסים, אנשי מו"פ, סטטיסטיקאים, אנשי ביקורת פנים ועוד. 
57
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סביבת הלמידה: 

6. עובד המדינה ישתתף בפעולות למידה בשירות בהיקף של לפחות 5 ימים בשנה. 

של המשרד/ הארגון. 

5. שיעור תקצוב נושא הלמידה בשירות המדינה יהיה על פי המקובל בעולם – דהיינו  5% מתקציב השכר 

ברמות הקושי מהקל אל הכבד ומהפשוט אל המורכב ובהתפתחות התוכן. 

4. רצף הלמידה יאופיין בהתפתחות הדרגתית ובמעבר בין שלבי הלמידה השונים. ההדרגתיות מתבטאת 

הסמך, ב. נושאים ממוקדים בתחומי המקצוע/עיסוק של העובד, ג. נושאים בתחומי העשרה.  

3. בתהליך הלמידה בשירות המדינה ישולבו:  א. נושאים גנריים בשירות המדינה, וברמת המשרד/יחידת 

המשרד ו/או את צרכי התפקיד של העובד.  

יא. ינחה את המשרדים להימנע משילובם של עובדים בתוכניות למידה  שאינן תואמות את צרכי 

תרומה ממשית למילוי תפקידו של העובד ולקידום הייעוד והמטרות של המשרד. 

לימוד אשר הוגדרו על ידי המשרד, ובאישור אגף הלמידה בשירות המדינה, כחיוניים ובעלי 

י. ינחה את המשרדים להשקיע באקדמיזציה של העובדים אך רק בתחומי לימוד ובמקצועות 

או העובד.  

המשאבים בתחום הלמידה בתחומים ובעובדים הקשורים ישירות לליבת העיסוק של המשרד 

ט. ינחה את המשרדים במסגרת תכנית העבודה השנתית בתחום הלמידה, להשקיע את מירב 

במשרד/יחידת הסמך. 

משרד/יחידת סמך על ידי האגף תהווה תנאי להפעלתה של תכנית העבודה השנתית 

שירות המדינה ולסדרי העדיפויות של השירות. אישור תכנית העבודה השנתית של כל 

בתחום הלמידה ובאילו תחומים להשקיע את  משאבי הלמידה בארגון, וזאת בהתאם לצרכי 

ח. ינחה, מידי שנה, את המשרדים בתורה, במתודולוגיה ובכלים לבניית תכנית עבודה שנתית 

ז. ההכשרה, בתחומים שיוגדרו על ידי האגף, תהווה תנאי לקידום העובד בשירות. 

העבודה, ובשיטות שונות. ערוצי הלמידה יכללו תמהיל של שיטות למידה מגוונות, חדשניות ומתקדמות. 

לארגון. הלמידה תתבצע בסביבות למידה שונות, במתקנים ייעודיים לתוכן ולמאפייני הלמידה, בסביבת 

1. הלמידה בשירות המדינה תיערך בסביבות למידה מגוונות, מתוקשבות, במקום העבודה ומחוץ 
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הערכת אפקטיביות של למידה והדרכה 

)כקריטריון(. 

השונים בשירות המדינה - באופן הדרגתי ובסביבות הלמידה החיצוניות הקבועות של עובדי השירות 

3. אגף הלמידה בשירות המדינה יגדיר מאפיינים לסביבת למידה אפקטיבית ויטמיע אותם בגופי הלמידה 

תחומי מומחיותם ועל פי מידת מסוגלותם לתת מענה איכותי ואפקטיבי לתהליכי הלמידה. 

אקדמיים, גופי הדרכה מקרב המגזר השלישי, המדרשה הלאומית ועוד(. בחירת הגופים תתבצע עפ"י 

שירותים במיקור חוץ וכן לשותפויות עם גופים מובילים בתחומים השונים )גופי הדרכה חיצוניים, מוסדות 

מומחי תוכן פנימיים ומנהלים, לבין מיקור חוץ בתחומים מקצועיים בהם ישנו לדבר ערך מוסף לרכישת 

2. מערך הלמידה בשירות המדינה ישמור על איזון אפקטיבי בין יכולות פנימיות של המערך ומעורבות 

2. אגף הלמידה בשירות המדינה:  

וההדרכה המתבצעות בשירות המדינה.  

1. מערך הלמידה בשירות המדינה יבצע פעולות ממשיות להערכת האפקטיביות של פעולות הלמידה 

א. יטמיע את התפישה והמדיניות בשירות המדינה 

ינחה האגף את המשרדים להגדיל באופן הדרגתי את אחוז פעולות הלמידה אשר יוערכו וכן את 

פעולות הלמידה שלהם בהתאם לטבלה שבתרשים 15 בדו"ח, ובשנים הבאות )2016-2018( 

בתחום הלמידה. היישום יהיה הדרגתי. בשנת 2015 הנחה האגף את המשרדים להעריך את 

4. ינחה את המשרדים ליישם, את מודל הערכת אפקטיביות הלמידה בתוכנית העבודה השנתית 

העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה, וזאת גם באמצעות ימי עיון וכנסים להטמעת הנושא. 

3. יהיה אחראי ללמד ולהנחיל את התורה, המתודולוגיה והכלים אשר פותחו על-ידי האגף לכל 

העובדים ובקידום מטרות ויעדי המשרד, לאחר ביצוע פעולות הלמידה הרלוונטיות. 

ולתאם עימם ציפיות, כבר בשלב איתור הצרכים, ביחס לשיפור הממשי שיתקיים במקצועיות 

במשרד ואת המנהלים הרלוונטיים לתכנית הלמידה השנתית, בתורה, במתודולוגיה ובכלים, 

2. ינחה את מנהלי הלמידה המשרדיים בשירות המדינה  לידע את העוסקים בתחום הלמידה 

ולהנחילם לעובדי יחידות הלמידה. 

1. ינחה את מנהלי הלמידה המשרדיים בשירות המדינה ללמוד את התורה, המתודולוגיה והכלים 
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ב. יפתח כלים להטמעת הערכת אפקטיביות הלמידה 

תכנית העבודה השנתית בתחום הלמידה. 

5. ינחה את המשרדים לתכנן ולבצע את הערכת האפקטיביות בהתאם למעגל התכנון והביצוע של 

היקפים שונים ומתקדמים יותר למדידת אפקטיביות פעולות הלמידה המבוצעות על ידם(. 

הרמה בה יוערכו פעולות אלו. )למשרדי הנחשון בתחום הרפורמה בניהול המשאב האנושי, יקבעו 

3. בקרה 

יבוצעו על ידם במסגרת תכנית העבודה השנתית בתחום הלמידה. 

מודל ההערכה והכלים אשר בהם ישתמשו מנהלי מערך הלמידה להערכת פעולות הלמידה אשר 

3. יממן יועצים חיצוניים – מומחי הדרכה, לסיוע למנהלי מערך הלמידה בשירות המדינה בעיצוב 

המשרדיות )נמצא כיום לקראת סיום פיתוח(.  

בשירות והרותמת אותם לתהליך ההערכה  ולשיתוף פעולה בנושא זה עם יחידות הלמידה 

2. יכין מצגת למנהלים בכירים בשירות המדינה, המסבירה את תהליך הערכת אפקטיביות הלמידה 

1. יפתח לומדה להטמעת הנושא בשירות המדינה לשימושם של העוסקים בתחום הלמידה בשירות. 

4. תכלול הערכת ביצועים ממקורות נוספים 

אפקטיביות ההדרכה והלמידה אשר בוצעה על ידם בשנה הקודמת. 

פעולות הלמידה בשנה הקודמת, יציגו המשרדים גם התוצאות והתובנות המתייחסות לבחינת 

ב. במסגרת הדו"ח השנתי המועבר לאגף הלמידה בשירות המדינה והכולל נתונים לגבי ביצוע 

ידם. 

יציגו המשרדים גם את התוכניות להערכת אפקטיביות פעולות ההדרכה והלמידה אשר יבוצעו על 

העבודה בתחום ניהול ההון האנושי בארגון על ידי סמנכ"לי ההון האנושי לנציב שירות המדינה, 

א. במסגרת הצגת תכנית הלמידה השנתית של המשרדים למטה, ובמסגרת הצגת תכניות 

הערכות המנהלים, ובאיזו מידה ?(.  

 הערכות העובדים )האם נסגר הפער בין הרצוי למצוי בידע ובכלים של העובדים על פי 

הבאים:  

במסגרת תוצאות ההערכה יתייחסו המשרדים גם לנתונים השוואתיים כפי שהם עולים מהמקורות 
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5. תוצרים והטמעה 

שביעות הרצון של העובדים מהארגון/המשרד.    

 סקר האקלים הארגוני בשירות המדינה – האם סייעה תכנית הלמידה השנתית להגדלת 

במימוש תכנית העבודה ?( 

המשימות בתוכנית העבודה והאם יש לכך אינדיקציות לידע ולכלים שיש לעובדים המעורבים 

 תכנית העבודה השנתית של המשרד במסגרת מעגל התכנון השנתי )האם קודמו ומומשו 

משאבים הנדרשים 

בשירות המדינה. 

מועמדות לפרס זה, תיבחן על ידי וועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה, בראשות מנהל אגף הלמידה 

באמצעות פעולות הלמידה וביחס לשנים קודמות בארגון. הצטיינותם של המשרדים, אשר יגישו  

ב. במסגרת הכנס יוענקו פרסי הצטיינות למשרדים אשר הצליחו לקדם ולממש את יעדי הארגון 

ותובנות העולים מהערכת האפקטיביות אשר בוצעה על ידי המשרדים.  

א. במסגרת כנס שנתי שיתקיים לכל העוסקים בתחום הלמידה בשירות המדינה, יוצגו נתונים 

תהליכים ופעילויות 

הנדרשים: 

על מנת לממש את תפישת הלמידה ואת תפישת ההפעלה המומלצת בדו"ח זה, להלן המקורות והמשאבים 

2. אגף התקציבים באוצר יתגבר בבסיס התקציב את תקציב אגף הלמידה בשירות המדינה  ב- 

על פי המקובל בעולם -  בשיעור של לפחות 5% אחוז מתקציב השכר של המשרד/הארגון. 

1. אגף התקציבים באוצר יתקצב את נושא הלמידה בשירות המדינה )בכל משרד/ארגון בשירות( 

המדינה את עלויות הפעילות ממשרדי המשתתפים בפעילויות וכן תקורה בשיעור של 20% 

מסלולי קידום בעיסוקים רוחביים, ימי עיון, כנסים וכד'( יגבה אגף המטה בנציבות שירות 

3. בגין פעולות הלמידה הרוחביות אשר יבצע האגף עבור משרדי הממשלה )הכשרה במסגרת 

העסקת יועצים לצורך הפיתוחים הנדרשים בנושא זה(.  

הדרכה וכד' בתחום הלמידה וההדרכה בשירות המדינה, ולצורך הטמעתם במשרדים )בעיקר 

2 מיליון ₪ בשנה למשך 5 שנים )2016-2021( לצורך פיתוח תורה, מתודולוגיות, כלי 

)אשר תשמש לצורך פיתוח פעולות הלמידה השונות(. 
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תקינה 

והכשרת המדריכים הפנימיים בשירות המדינה.  

7. יתוקצב בנפרד בשיעור של כ- 500,000 ₪ בשנה, לשנים 2016-2017 נושא בניית מערך 

למנהלי מערך הלמידה המשרדיים בהפעלת הנושא.  

והטמעת בחינת אפקטיביות הלמידה בשירות המדינה הכולל בניית לומדה, ומתן ייעוץ אישי  

6. יתוקצב בנפרד בשיעור של כ- 500,000 ש"ח בשנה, לשנים 2016-2017 נושא פיתוח 

כמקצוע, אוריינטציה לשירות, הטמעת הקוד האתי בשירות ונושא השוויון מגדרי.  

5. יתוקצב בנפרד בשיעור של 1 מיליון ₪ הפיתוח המרכזי של תחומי הלמידה הבאים: הניהול 

מקצועות העתיד. 

לצורך ביצוע סקרי צרכי הלמידה בשירות,  הגדרת המקצועות בשירות וכן את בחינתם של 

4. אגף התקציבים באוצר יתקצב את אגף הלמידה בשירות המדינה  בשיעור של 500,000 ש"ח 

טכנולוגיות למידה 

אגף א' במתח דרגות 41-43 במח"ר.   

וכן יעודכן תואר התפקיד ומתח הדרגות של מנהל הלמידה המשרדי, במשרדים גדולים – למנהל 

חדש למבנה יחידות הלמידה כולל מספר העובדים המומלץ בכל יחידה, בהתאם למומלץ בדו"ח זה, 

2. תערך בחינת תפקוד לכל אגפי הלמידה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך ובמסגרתו יבנה מודל 

קיימות באגף(. 

את תוספת של תשע משרות למטה בהתאם למבנה הארגוני המומלץ בדו"ח זה )3 משרות כבר 

המדינה וכן שני תקני מרכזי הדרכה ולמידה ושני מפתחי הדרכה. אגף התקציבים באוצר יתקצב 

42 בדירוג המח"ר( בהתאם למומלץ ולמפורט בפרק תפישת ההפעלה של מערך הלמידה בשירות 

1. לאגף הלמידה בשירות המדינה, יתווספו תשע משרות ברמה של מנהלי תחומים )מתח דרגות -40

וכד' בפעולות ההדרכה השונות בשיעור של כמיליון ₪ לשנה, בשנים 2016-2017. 

2. אגף התקציבים באוצר יתקצב את פיתוחם של לומדות, קפסולות למידה, למידה מרחוק א-סינכרוני 

טכנולוגיות הלמידה ולהתאימה לשירות המדינה בעלות של כ- 300,000 ₪ לשנת 2016.  

שנרכשה לצורכי שירות המדינה ולהטמעת המערכת בשירות המדינה, בהתאם למומלץ בפרק 

 LMS  – 1. אגף התקציבים באוצר יתקצב שכירת שירותיהם של  יועצי מחשוב להתאמת מערכת ה
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מומחי תוכן וסגלי הדרכה 

4. כלל סגלי ההדרכה בשירות, יוכשרו לתפקידם בהתאם לשני צירים מרכזיים: ציר ההדרכה והנחייה 

באופן מרוכז על ידי אגף הלמידה בשירות המדינה.  

3. הכשרת המדריכים הפנימיים של כלל שירות המדינה, וכן קביעת הנהלים לתגמולם ולהוקרתם תתבצע 

2. אגף הלמידה בשירות המדינה יבנה הגדרת תפקיד מסודרת למומחי התוכן. 

בפיתוח הלמידה בשירות המדינה בתחום מומחיותם המקצועית.  

המרכזיים בשירות המדינה מינוי והכרה, והם ידרשו להקצות עד כ- 20%  מהיקף משרתם לעיסוק 

להעברת ידע ולהכשרה/הנחייה בתחום התמחותם, זאת בהתאם לצורך. כמו כן, יקבלו מומחי התוכן 

1. מומחי התוכן בשירות המדינה יעברו תהליך של איתור ומיון ויוכשרו למיסוד ושימור ידע, כמו גם 

טכנולוגיות למידה 

בקרה על יישום העקרונות ליצירת איזון בין מומחי תוכן פנימיים להסתייעות בספקים חיצוניים. 

החיצוניים תוך שימוש ביתרון לגודל, ינגיש את המאגר באמצעות אתר האינטרנט של האגף,  ויקיים 

6.  אגף הלמידה בשירות המדינה ירכז את נושאי המכרזים ובניית מאגרי המנחים, היועצים, והספקים 

ומתן חומרי הדרכה מקצועיים. 

הלמידה במשרד על ידיי השתלמויות מקצועיות תוך שמירה על כשירות מקצועית, הערכה תקופתית, 

המשרדי לשמר באופן שוטף את כשירות הסגל כחלק מתוכנית הכוללת חניכת הסגל וגוף פיתוח וניהול 

ההדרכה, עדכונים - תורתיים רלוונטיים והיערכות מנהלתית להכשרה. כמו כן, באחריות מערך הלמידה 

5. טרם ביצוע הכשרה מרכזית תתקיים פעילות להכנת צוות: ההכנה תכלול בנייה וגיבוש של צוות 

מיסוד הידע כאשר מדובר במומחה התוכן. 

תכני ההכשרה ברמת למידה הגבוהה מרמת הלמידה הנדרשת בהכשרה, רמה - הכוללת את רמת 

מקנה מיומנויות הוראה, הדרכה והנחייה, לצד ניהול ההכשרה בפועל  וציר  מקצועי מקנה ומחזק את 

למידה(, ולהתוות בהתאם את תהליך בחינת החלופות והטמעת המערכות בשירות המדינה. 

2.  יוכן מסמך אפיון עבור צרכי ניהול הלמידה בכלל והלמידה המתוקשבת בפרט )צרכים, תעדוף הרגלי 

מייטביים. 

 )blended learning( וליצירת תמהילי למידה )בכלים שונים, מחוץ לגבולות הכיתה)למידה רב ערוצית

1.  יוקצו מקורות להקמת תשתיות לשימוש בפתרונות למידה טכנולוגיים המאפשרים למידה מגוונת 
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הגדרת חלוקת העבודה בין אגף הלמידה בשירות המדינה לבין השטח )משרדי הממשלה ויחידות 

8.  יבחן נושא שילוב של אמצעי למידה מרחוק )MOOC( בתהליכי הלמידה השונים בשירות. 

לצרכי קבלת החלטות. 

  Big Data 7.  כחלק מהערכת אפקטיביות הלמידה יקודם השימוש במערכות ניהול הלמידה כמערכות

ויפתח כלים למשרדים השונים במודל של פיתוח מרוכז במטה וביזור השימוש למשרדים.  

6.  אגף הלמידה בשירות המדינה יעמוד בחזית הידע בעולם בתחום טכנולוגיות הלמידה, יקבע מדיניות 

כניסה הדרגתית של פתרונות מתוקשבים בהתאם לתכנית מתאר להטמעת התקשוב בשירות המדינה.  

5.  תאותרנה פעולת ארגוניות בהן מתקיימות כבר תהליכי למידה עצמית, רצוי מתוקשבת, ותבוצע בהם 

פתרון המתקדם יותר. 

 -Success Factors -האם ניתן בעתיד הקרוב או הרחוק יותר לשדרג את המערכת ל  SAP 4.  יבחן מול

3.  תיבחן התאמת מערכת ה- LSO של SAP. לצרכים הנוכחים והעתידיים של שירות המדינה.  

הסמך(: 

1. אגף הלמידה בשירות המדינה:  

ה. יפתח מתודולוגיות, כלים ומוצרי הדרכה גנריים, בהם נדרשת הטמעה רוחבית בשירות.  

על ידי המשרדים, ויפתח תשתיות למידה רוחביות בשירות המדינה. 

ד. ישמש כרגולטור מנחה )בדומה ל"מועצה להשכלה גבוהה"( ביחס לתכנים מערכתיים המבוצעים 

)חזון, ייעוד, ערכים ונורמות(. 

ג. יצור, יעצב ויעדכן באופן שוטף את המערכת הנורמטיבית של מערך הלמידה בשירות המדינה 

ועדכון שוטפים של התורה והמדיניות.  

ב. יטמיע את המדיניות ויקיים תהליכי בקרה אחר מימושה וכן תהליכי תחקור, הפקת לקחים, תיקוף 

מוטמעת ומבוקרת. 

ממוקדת הכשרה לליבת העיסוק של העובד ו/או של המשרד/יחידת הסמך, מעודכנת, מדידה, 

להטמעת הנושאים בשירות )פיצוח הדרכתי, מערכי שיעור, לומדות וכד'(. מדיניות הלמידה תהיה 

וההדרכה בשירות, ובמקרים הנובעים מצורך רוחבי בשירות המדינה גם את הכלים ההדרכתיים 

א. יתווה את המדיניות הכללית של מערך הלמידה בשירות, את התורה, את מתודולוגיות הלמידה 
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בשירות המדינה, ידע וכלים הדרכתיים בתחום התמחותו.  

בהן יש למשרד מומחיות מיוחדת. משרד לו הואצלה הסמכות, יפתח, בהנחיית אגף הלמידה 

מהמקרים, על פי שיקול דעת האגף, יואצלו סמכויות הביצוע למשרדים במקצועות ובהתמחויות 

ההשתלמות וכן תוספת תקורה בשיעור של כ- 5% שישמשו גם לצורכי פיתוח מרכזיים. בחלק 

יד. יגבה מהמשרדים המשגרים את עובדיהם לפעולות הלמידה המאורגנות על ידי האגף, את עלויות 

המקצועי תותנה במערך הכשרות והסמכות. 

וכד'(. בתחומים אלו אחראי האגף ליצירת סטנדרטים לעיסוק במקצוע כך שהכניסה לעולם 

יג. יארגן וינהל הסמכות לתפקידי רוחב בארגון, )משאבי אנוש, כספים וחשבונות, רכש ולוגיסטיקה 

וההשכלה )ימי השתלמות בשכר, גמולי השתלמות וכד'(. 

יב. יקבע מדיניות וילווה את מימושן של ההסכמים קיבוציים הנוגעים לתחום הלמידה, ההדרכה 

יא. יכשיר יסמיך וילווה באמצעות מערך כשירות מקצועי את העוסקים בתחום הלמידה.  

שירות המדינה. 

מתודולוגיות לתחקור, הקמתן של קהילות ידע מקצועיות והטמעת אתר האינטרנט של נציבות 

י. יקדם את ניהול הידע בשירות המדינה ככלל ובמערך הלמידה בפרט באמצעות הטמעת 

וארגונים הפועלים להכשרת עובדי ציבור בחו"ל. 

ט. יפתח קשרים ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ וכן קשרים בין-לאומיים עם מוסדות 

ומומחים בתחומים אלו. 

מערכתית, יגדיר את הצורך במכרזים מרכזיים בתחום הלמידה וההדרכה ויקים מאגרי יועצים 

ח. יפעל לאיגום משאבים לפיתוח פעולות הדרכה ותשתיות למידה תוך שימוש בראיה רוחבית-

לבצע פעולות סיסטמתיות ומובנות להערכת אפקטיביות הלמידה וההדרכה במשרדים. 

ז. יפתח את הכלים והמתודולוגיה להערכת אפקטיביות הלמידה וההדרכה וינחה את המשרדים  

אלו. 

שירות המדינה וכד'( ליצירת מקורות ולקבלת התקציבים/המשרות/שינויי התקן למימוש צרכים 

המתייחסים לכל משרד כמכלול, ויפעל מול הגורמים המוסמכים )אגף תקציבים באוצר, נציבות 

ו. ירכז ויגדיר את הצרכים התקציביים הכלל מערכתיים/הרוחביים בשירות המדינה וכן את הצרכים 
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2. אגפי הלמידה המשרדיים 

וההדרכה בלבד.  

הלמידה בשירות המדינה, מומלץ לשקול כי אגף הלמידה בשירות המדינה יעסוק בתחום הלמידה 

לאור תפקידיו, אחריותו וסמכויותיו הנרחבות של אגף הלמידה בשירות המדינה לקידום וניהול מערך 

עבור כלל שירות המדינה. 

מרחוק, עבור צרכים מערכתיים, כמו גם הובלת תהליכי פיתוח מערכות תומכות ניהול הדרכה 

יז. יוביל את הטמעת השימוש בטכנולוגיות הדרכה מתקדמות וכן את תהליכי פיתוח אמצעי למידה 

וייעוץ בנושאים ארגוניים ומקצועיים לצורך תכנון תהליכי הלמידה של העובדים. 

טז. יטמיע את תפישת אחריות המנהלים בשירות המדינה ללמידה של עובדיהם, ויתן למנהלים מענה 

למדיניות ממשל וניהול.  

ההכשרה והתכנים המחייבים בקורסי הניהול השונים כולל אלו המתבצעים במדרשה הלאומית, 

הכשרות והשתלמויות ניהוליות, וכלים נוספים למנהלים )ייעוץ אישי וכד'(.  האגף יאשר את מתווה 

טו. יוביל את פיתוח המנהלים בשירות המדינה באמצעות פיתוח תכנים בנושאי ניהול, ארגון 

ו. יפתחו תכניות למידה מותאמות לצרכים. 

ה. יוציאו לפועל את תכנית הלמידה המשרדית. 

בשירות המדינה, למתן מענה מרכזי וכולל. 

הייחודיים במשרד ולמדיניות מערך הלמידה ככלל. צרכי למידה "רוחביים" ישוקפו לאגף הלמידה 

ד. יבנו תכנית למידה משרדית, שנתית ורב שנתית, המבוססת על היעדים, ומותאמת לצרכים 

ושקופים לשילוב עובדי המשרד בפעולות הלמידה המשרדיות. 

ג. יגבשו מדיניות למידה משרדית בגבולות המדיניות הכללית וכן קריטריונים אחידים, ברורים 

ואתגריי המשרד הרלוונטי. 

ב. יגדירו יעדים ליחידת הלמידה המשרדית בהתאם ליעדיי מערך הלמידה בשירות המדינה וליעדיי 

וכולל. 

צרכי למידה רוחביים ישוקפו לאגף הלמידה בשירות המדינה לשם מתן מענה הדרכתי מרכזי 

ממדיניות ארגונית ומדיניות של כלל שירות המדינה, על מנת לתת להן מענה בתחום הלמידה. 

א. יאתרו באופן מתמיד את צרכיי הלמידה וההדרכה של ארגונם, תוך גזירת משמעויות ישימות 



 
 152

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

הממשק בין אגף הלמידה בשירות המדינה לבין המשרדים - תהליכי הגומלין ויחסיי העבודה 

תפקיד מרכזיים בארגון בכלל ואנשי משאבי האנוש בפרט.  

כל זאת באמצעות עבודה משותפת עם הגורמים המקצועיים באגף הלמידה בשירות המדינה,  ושותפי 

טו. ינהלו ספקים וממשקים עם גורמי חוץ. 

יד. ינהלו את תקציב הלמידה המשרדי. 

יג. יעריכו את אפקטיביות פעולות הלמידה שביצעו.  

יב. יכשירו את המנהלים בדרג הבסיסי והבניים על פי המתווה שקבע אגף הלמידה בשירות המדינה. 

יא. יכשירו וירתמו את המנהלים, לקחת אחריות על הלמידה והפיתוח של עובדיהם. 

למידה בשירות, בשנה, בממוצע.  

י. יקיימו מעקב אחר הכשרת עובדי המשרד ויוודאו כי כל עובד בארגון משתתף לפחות ב- 5 ימי 

תוכן, כמרצים, וכחונכים, ובהערכת אפקטיביות הלמידה(. 

הלמידה של עובדיהם, בניית תכנית העבודה השנתית בתחום הלמידה, שימוש במנהלים כמומחי 

ט. ישלבו את הנהלת המשרד ואת המנהלים בארגון, במערך הלמידה המשרדי )באיתור צרכי 

וינהלו את מערך מומחי התוכן והשמירה על כשירותם. 

ח. יגדירו בהתאם לייעוד המשרד ולנושאי הליבה שבמשרד, את מומחי התוכן במשרד ומחוצה לו, 

ז. יפתחו באופן שוטף פתרונות הדרכה לצרכי הארגון המשתנים. 

מנגנונים - להטמעת מדיניות: 

הלמידה בשירות המדינה. 

על מנת לקיים ממשק אפקטיבי ומאוזן, יש להבנות מנגנוני עבודה מוסדרים בין כל השחקנים במערך 

1. אגף הלמידה בשירות המדינה 

הגדרת מדיניות: 
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תהליכי אישור ובקרה 

השתלמות, השכלה כללית(.  

ו. יגדיר את ההיבטים התקציביים בנושאי הלמידה: היקף אישור הלימודים בכל תחום )הכשרה, 

משרדים לבין נושאים הייחודיים למשרד/ יחידת הסמך. 

ה. יגדיר מדיניות הדרכה ולמידה לכל שירות המדינה תוך הבחנה בין נושאי למידה רוחביים - חוצי 

ד. יגדיר את הרשויות והסמכויות של מוסדות הלמידה בשירות המדינה 

קיום פורומים מקצועיים 

ג. ישאף לשתף את אנשי מערך הלמידה בשירות המדינה בגיבוש המדיניות בנושאי הליבה באמצעות 

התקשי"ר/ נהלים/ חוזרים ועדכונים, כל זאת בבהירות ובשקיפות מרביים. 

ב. יגדיר מדיניות בכל נושאי הליבה המתייחסים ללמידה בשירות המדינה. באמצעות הוראות 

לתכנון למשרדים ואת תכנית תכנית העבודה שנתית ורב-שנתית מערכתית 

א. יקיים מידיי שנה הערכת מצב למידה מערכתית. על מנת לתקף ולעדכן מדיניות, ולגבש הנחיות 

o עיקרי הלקחים מהשנה החולפת, לצד תמונת התכנון מול הביצוע של המשרד.  

המפגש יוצגו:  

בתחום ניהול ההון האנושי בארגון על ידי סמנכ"לי ההון האנושי לנציב שירות המדינה במהלך 

תוכניות למידה משרדיות בפני נציבות המדינה. המפגש יתקיים במסגרת  הצגת תכניות העבודה 

ג. במהלך חודש ינואר מידיי שנה יתקיים מפגש הפקת לקחים משנת העבודה הקודמת לצד אישור 

בניית תמונה מערכתית, ובחינת צרכי למידה רוחביים בשירות. 

בשנה הקודמת. נתוני הדוחות השנתיים, ינותחו על ידי האגף הלמידה בשירות המדינה לצורך 

ב. במהלך חודש ינואר, יגישו המשרדים דו"ח ביצוע שנתי על פעולות הלמידה שנערכו על ידי המשרד 

הרוחביים שיש לקדם במסגרת התוכנית.  

התחומים בהם יש להשקיע את משאבי הלמידה בשירות המדינה וכן את נושאי ההדרכה והלמידה 

א. יגדיר את תהליך בניית תכנית העבודה בתחום הלמידה ותקצובה, תוך קביעת סדרי העדיפויות - 
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איגום ואספקת משאבים: 

במשרד/יחידת הסמך. 

הלמידה בשירות המדינה יהווה תנאי להפעלתה של תכנית העבודה השנתית 

o אישור תכנית העבודה השנתית של כל משרד/יחידת סמך בתחום הלמידה, על ידי אגף 

לשנה הבאה. 

הצרכים והדגשים ברמת המשרד לצד יישום המדיניות הכללית בתחום, ועיקרי התוכנית 

o תכנית העבודה לשנה הבאה: כולל מטרות ויעדיי תכנית הלמידה המשרדית, איתור 

ה. המשרדים יגדירו צרכים לפעולה רוחבית בפני מנהל אגף הלמידה בשירות המדינה )הצורך, 

)גמולי השתלמות וימי השתלמות בשכר(.  

ד. יהיה שותף בהכנת ובמימוש הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לנושאי הדרכה ולמידה בשירות המדינה 

מקצועי חברתי של עובדי המינהל בשירות המדינה. 

ג. יפתח שיתופי פעולה עם גופים הסתדרותיים/איגודים מקצועיים - קרנות ידע והעמותה לקידום 

ב. יפתח שיתופי פעולה מרכזיים עם מוסדות הדרכה והשכלה בארץ ובחו"ל . 

הדרכה ותשתיות למידה.  

א. ישתמש בראיה רוחבית-מערכתית, לטובת מכרזים, מרכזי למידה, עבודות מטה, פיתוח פעולות 

הממשקים של אגף הלמידה בשירות המדינה עם האגפים הרלוונטיים בשירות המדינה ועם אגפי 

הנדרשת. 

אחר(. אגף הלמידה בשירות המדינה יחליט כיצד לבצע וכיצד לתעדף את ההכשרה הרוחבית 

אוכלוסיית היעד, התקציב הנדרש לביצוע ומקורותיו, זהות מומחה התוכן הנדרש וכן כל פרט רלוונטי 

נציבות שירות המדינה: 

 

שירות המדינה יהיו כדלקמן:  

הממשקים של אגף הלמידה בשירות המדינה עם האגפים הרלוונטיים בשירות המדינה ועם אגפי נציבות 
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שלו, מגדיר צורך ביחס לפתרון הטכנולוגי(. 

ז. אגף מערכות מידע – פיתוח מערכות למידה )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש בתחום המקצועי 

בשירות המדינה מאשר(. 

במדרשה )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש( פיתוח הלמידה וההדרכה במדרשה )אגף הלמידה 

מימוש מדיניות הדרכה כללית )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש( אישור תכנים מחייבים 

ו. המדרשה הלאומית – תכנית ההדרכה במדרשה )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר צורך(, 

צורך(.  

לתורת הבקרה(, קיום תהליכי בקרה על ידי אגף הבקרה )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר 

ה.  אגף בקרה – נש"מ -  קיום תהליכי בקרה )אגף הלמידה בשירות המדינה מהווה גורם מבצע 

ביותר )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר צורך(. 

צורך(, הערכת עובדים )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר צורך(, סקר מקום העבודה הטוב 

ד. אגף תורה וניהול ידע – נש"מ -  קהילת ידע  מנהלי הדרכה )אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר 

הנחיות לתכנון )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש(. 

ג. אגף תכנון אסטרטגי – נש"מ – הערכת המצב השנתית )אגף הלמידה בשירות המדינה דורש(, 

בהתאם. הדרכות מערכתיות לעובדי יחידות ההון האנושי בשירות המדינה  )דורש /מבצע(.    

צורכי התקן והתפקוד של מערך הלמידה וההדרכה בשירות המדינה ודורש תקינה והגדרת תפקוד 

ב. חטיבת משרדי הממשלה - נציבות שירות המדינה – אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר את 

והדרכה מערכתיים/רוחביים ודורש מקורות ותקציב בהתאם. 

אשר אמור לתת מענה לצרכי הלמידה וההדרכה המשרדיים בראיה רוחבית ומענה לצרכי למידה 

א. אגף התקציבים במשרד האוצר – אגף הלמידה בשירות המדינה מגדיר את המקורות ואת התקציב 
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14. נספחים 

 

  : 59א. הקוד האתי- ערכי הליבה בשירות

14.1 נספח מס 1: הרחבת הבנצ'מארק 

1( בריטניה: 

 ערכי הליבה: 

במסירות ומחויבות לשירות המדינה וערכי הליבה שלו.  

 כעובד ציבור, מצופה כי תפעל על בסיס שיקול דעת של תחרות הוגנת ופתוחה, לצד מילוי התפקיד 

ולשמר את כבודו בפני שרים, פרלמנט, הציבור ולקוחותיו.  

בכל מסגרת פעילותו של השירות הציבורי. בנוסף עקרונות אלה מסייעים לשירות המדינה לרכוש 

 ערכי יסוד אלה תומכים בממשלה ומבטיחים את השגת הסטנדרטים הגבוהים ביותר שאפשר, 

ב. תפישת ההפעלה- הרחבה 

סטנדרטים התנהגותיים שמצופים מהעובדים ביחסים עם עמיתיהם. 

 *ישנן יחידות בתוך שירות המדינה שהגדירו בנוסף בנפרד את המשימה והערכים שלהן, כולל 

על ראיות לפשע או פעילות לא חוקית למשטרה או לגוף הרגולטורי המתאים. 

שלך/מישהו בשרשרת הניהולית, או לבקש ייעוץ מהקצין הממונה בנושא. עלייך לדווח 

להתנהגויות של אחרים הסותרות בעיניך את קוד זה, עלייך לדווח זאת למנהל 

לעשות זאת, תוכל לפנות לקצין שמונה לייעץ לצוות על הקוד האתי.  אם אתה מודע 

הישיר שלך/מישהו בשרשרת הניהולית שלך, אם מכל סיבה אתה לא מרגיש בנוח 

להתייחס לתחושתך, ולוודא שאתה לא נענש על העלאת התחושה. עלייך לפנות למנהל 

בדרך הנוגדת או נמצאת בקונפליקט ביחס לקוד זה, על המחלקה או המשרד שלך 

מודעים לקוד זה ופועלים על פי ערכיו. אם אתה כעובד מרגיש שאתה נדרש להתנהג 

ממשלות של מפלגות שונות באותה מידה.באחריות כל משרד/מחלקה לוודא שעובדיו 

העובדות.א'פוליטיות ואי משוא פנים – פעולה אך ורק לגופו של העניין, משרתים 

▬ אובייקטיבות/ענייניות)objectivity(- ייעוץ וקבלת החלטות על בסיס ניתוח קפדני של 

▬ כנות )honesty(- להיות אמיתי ופתוח. 

ְׁשָרה/ֲהִגינּות)integrity(- הצבת המחויבות לשירות הציבורי מעל האינטרסים האישיים.  ▬ יָ

  Civil Service Learning 60ב.1. בריטניה-

                                                          
 https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-code/the-civil-service-code 
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 . "Welcome to Civil Service Learning- Your gateway to learning":המוטו הוא 

ב.2. גישת תוכניות למידה אישיות- מבנה תוכנית הקריירה של ה- OPM בארה"ב 

במשרדים. 

עובד מדינה זקוק להן. הקורסים המוצעים משלימים את תכניות הלימוד והפיתוח הקיימות 

 תכנית הלימודים נבנתה בשיתוף עם משרדים ממשלתיים, ומכסה את מיומנויות הליבה שכל 

במשך עשרות שנים. 

 בית הספר של השירות הינו בית ספר ותיק ויוקרתי ,מותג בינלאומי השומר על המוניטין שלו 

תוכנית IPD טובה- צריכה לכלול לפחות את האלמנטים הבאים: 

 תוכנית פיתוח קריירה אישיות לעובדים ולמנהלים  בארה"ב: 

א. פרופיל של העובד- שם, תפקיד, משרד, דרגה/רמת שכר. 

ב. מטרות קריירה- מטרות לטווח הקצר והארוך, כולל תאריכים מוערכים או מדויקים של 

פעילויות להשגת המטרות. 

ג. יעדיי התפתחות – מחוברות למשימות/יעדיי הארגון והעובדים כפרטים. 

ד. הזדמנויות ללמידה והתפתחות – פעילויות בהן העובדים יכולים להשתלב. הזדמנויות אלה 

on- יכולות לכלול: למידה בכיתה, למידה מבוססת אינטרנט, רוטאציית משימות, משימות

'the-job training', תוכניות למידה אישיות, ועידות וכנסים מקצועיים. 

ה. חתימה של העובד והממונה, ותאריך. 

 הרשויות הפדרליות נדרשות ע"פ החוק לפתח תוכניות להתפתחות מתמשכת של המנהלים 

הבכירים. כל המנהלים הבכירים צריכים להשלים ולעדכן באופן רציף את תוכניות פיתוח המנהלים 

שנועדו לספק הכשרה לעובדים ולפתח מנהלים בסוכנות.  

 החוק הציבורי דורש מהסוכנויות להתייעץ עם ה-OPM כיצד להקים מערך מקיף של תוכניות 

את הביצועים, המטרות והיעדים האסטרטגיים של הסוכנות/משרד.  

האסטרטגיים ולהישג הביצועים הנדרש  בסוכנות, ולשנות את תוכניות הלמידה כך שייתמכו 

 כל סוכנות מחויבת להעריך על בסיס קבוע את תוכניות הלמידה שלה, לתכנן בהתאם ליעדיה 

הגדרה כללית - ארה"ב:  . 

יחסי גומלין – תפקיד הנציבות מול השירות הציבורי   

 .)Executive Development Plan (=EDP)( שלהם
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 . Public Service Commission of canada - (PSC)קנדה - נציבות השירות הציבורי 

 : 61הגדרת הגוף שמכתיב וקובע את המדיניות בהכשרות ניהול בשירות ציבורי

הביצועים והפרודוקטיביות של עובדים, והערכת ביצועי העובדים. 

המכשירות מנהלים להתמודד עם: עובדים בעליי ביצועים נמוכים, חניכת עובדים, שיפור 

 כמו כן, הנחיות אלה דורשות מהסוכנויות, בהתייעצות עם ה-OPM, להקים תוכניות 

 צרפת - דירקטוריון ובראשו הנשיא של הרשות הממשלתית העליונה העוסקת בייעוץ משפטי 

 .  State Services Commissioner (SSC) ניו זילנד - נציבות השירות הציבורי 

 ."Council of State"למשרדים וכבית משפט עליון לצדק אדמיניסטרטיבי

 Office of Personnel Management - (OPM) ארצות הברית -  נציבות השירות  הציבורי 

 Senior Leadership בריטניה - משרד הקבינט, באמצעות קבוצת משנה וכן תת-קבוצה בשם 
62

ב. רלוונטיות ההכשרות לתהליכי קידום פורמאליים בשירות המדינה:   

למשרד אחר(.  

השונים, וצורכי ההתפתחות שלהם, תוך גיבוש המלצות להתערבויות במידת הצורך )כולל העברה 

בניית המנהיגות העתידית בשירות הציבורי, ע"י שקלול ההערכות של האינדיווידואלים מהמשרדים 

o הערכת יכולות המנהיגות והחוזקות של המחלקות החזקות בכל משרד. 

o וידוא תכנון הצלחה רובסטי וניהול טאלנטים ל-200 משרתי המדינה המצטיינים. 

תהליכי המינוי מתקיימים. 

o ייעוץ לראש השירות הציבורי בנושא המינויים בדרגי הביניים ומעלה , ובפרט לגבי האופן שבו 

כל זאת על ידיי:  

טלאנטים ושיפור דרגי הניהול הבכירים.  

למנהיגות שתדע לתת מענה למשימות הנוכחיות ולאתגרים העתידיים של הממשלה ע"י ניהול 

תפקידה של ה-Senior Leadership Committee - לוודא שהשירות הציבורי בבריטניה זוכה 

  .civil service -המהווה חלק מה ,Committee (SLC)

1( קנדה - ישנן הכשרות חובה לכל דרג לאחר הקידום ,אך התכניות הייחודיות להכשרת סגל בכיר 

2( ניו זילנד - ההכשרה איננה חלק רשמי מתהליך קידום. 

אינן חלק רשמי מתהליך קידום. 

3( בריטניה - ההכשרה לסגל הבכיר במסלול המכונה "פוטנציאל גבוה"  

                                                          

 High Potential Development Scheme,איננה חלק רשמי מתהליך הקידום הניהולי. 

 http://www.civilservice.gov.uk/senior-leadership-committee 
62
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4( ארצות הברית - ההכשרה אינה חלק רשמי מתהליך קידום. 

5( שוודיה - הכשרת המנכ"לים ניתנת לאחר מינוי . אין חובת השתתפות פורמאלית (אך יש כ 

63ג. אופני למידה מרכזיים 

קבועות  תהליכי המינוי והקידום הם ממילא פתוחים יותר. 

-83%השתתפות בכל זאת.)  בסוכנויות :משתנה מסוכנות לסוכנות אך מכיוון שאין קריירות 

  ENA 164) צרפת- הגוף המקביל לנציבות-

 מלבד הלימודים העיוניים ניתן דגש רב על רכישת ניסיון מעשי על מנת לספק הכשרה 

ציבוריים/פרטיים לצרפתים/זרים. התוכן והפורמטים נקבעים בשיתוף הלקוח. 

 מלבד ההכשרות הקבועות בית הספר מספק גם קורסים והכשרותTailor-Made   לגופים 

וההכשרות שנבחרו (מורים קבועים בסגל קיימים רק במקצועות הצרפתית והספורט). 

 הסגל המקצועי להכשרה (למעלה מ -1333 איש) מגויס בכל שנה מחדש בהתאם לקורסים 

הכשרה למנהלים ,השתלמויות ותוכניות tailor-made  לארגונים). 

 תכניות שונות ומגוונות, המותאמות לשלבים שונים בקריירה המקצועית(דוגמת תכנית 

 The Lee Kuan Yew School -1) סינגפור - בית הספר של השירות הציבורי – בתוך מוסד אקדמי

 

▬ התמחויות( On the job training הכשרה במקום העבודה) 

▬ עבודות בקבוצות 

▬ ניתוחי מקרה 

▬ סימולציות  

בעיקר על ידיי: 

מקצועית ודינמית המשלבת בתוכה את אתגרי הניהולי היומיומיים של המגזר ציבורי.  

  of Public Policy- 65

                                                          

 תכניות בית הספר מחולקות לפי שנות הניסיון של המשתתפים 

  Case Studies-בבית הספר קיימת יחידה העוסקת ב 

השונות ואת התכניות להכשרת מנהלים, ובנוסף קיימים מספר מכוני מחקר ספציפיים. 

 בית הספר פועל בצורה מטריציונית - קיים סגל אקדמי ומנהלי המפעיל את תכניות הלימוד 

 בית הספר פועל בצורה אוטונומית בתוך אוניברסיטת סינגפור(קבלת ההחלטות וגיוס(.  

 . Harvard Business Schoolבית הספר הוקם בשיתוף ולפי תפישת ההפעלה של 

 המדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל וניהול – בנצ'מארק מסמך הקמה 
65

 המדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל וניהול – בנצ'מארק מסמך הקמה 
64

 המדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל וניהול – בנצ'מארק מסמך הקמה 
63
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  ANZSOG - אוסטרליה o

לספק לתלמידים גישה ל-Global Leaders - כאספקט חשוב בחוויית הלמידה. 

 הרצאות ,כנסים ומפגשים עם אורחים מחו"ל - במטרה לשלב קובעי מדיניות מחו"ל, על מנת 

 .Policy Proposals שבעקבותיו הסטודנטים כותבים

 יציאה לחו"ל של כל מחזור לימודים לטובת מפגש עם מנהיגים בפוליטיקה ובתעשייה 

 .Case Studies

 Problem Solving -ו Group Work :דיסציפלינה אחת שיכולה לתת מענה. כאן מתבטא גם

בכיתה, על מנת שהסטודנטים יחוו פתרון בעיות אמיתיות מנקודות מבט שונות ויבינו שאין 

 עיקרון נוסף הוא- Team Teaching:  מספר מרצים מדיסציפלינות שונות המלמדים יחד 

 כמעט אין מבחנים 

 Virtual Reality -חלקם תוך שימוש ב- Scenarios -שימוש רב נעשה גם ב ▬

סטודנטים המלווים על ידי מנחים מתחומים שונים. 

▬ נעשה שימוש רב ב Case Studies-שנתיים, ובעיות מורכבות בהם מתנסים קבוצות 

 . Online בנוסף ניתן לקחת הרצאות

▬ לפי גישה זו הקריאה וה- Text Books- נשארים מחוץ לשיעור והתרגול מתקיים בכיתה. 

 :Active Learning : למשל על ידיי 

בנושאים ספציפיים. 

השפעה על קובעי המדיניות כך שבכל תכנית קיימת חובה לאוריינטציה פרקטית ולהתמחות 

 בית הספר של השירות הציבורי שואף ליצירת איזון בין מחקר אקדמי לעבודה יישומית ובעלת 

 Civil Service Learning - 2. בריטניה

▬ עבודה בקבוצות קטנות ולמידת עמיתים 

▬ תכנים הנלמדים פנים אל פנים  

▬ תרגילים מעשיים המשלבים שיטות הוראה אינטראקטיביות 

 Case Studies ▬

 שימוש ב: 

 שילוב בין לימודים תיאורטיים  לבין פרקטיקה – ברמת התכנים והמרצים. 

 כמו כן, מוצעים בבית הספר מעל ל-73 קורסים הניתנים בתשלום. 

 ושילוב של למידה במקום העבודה באמצעות הדרכה ומנטורינג 

 שימוש ב- E-Learning, כמו גם גישה נוחה לחומרי למידה באתר האינטרנט 

מקוון או חוברת עבודה לפני ההשתתפות בקורס 

 קורסים פרונטליים הניתנים בכיתה לרוב ,המשולבים עם דרישה מהמשתתפים להשלים קורס 
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 Harvard Business School -366. ארצות הברית - בית הספר תחת

4. שוודיה  

 .  "Spark Learning" היא נוגעת למשתתפים, לבסוף עונים על תיאור המקרה- באמצעות

 למידת Real Case Studies: מתחילים בלמידת "Conceptual Framework" והאופן שבו 

 סגל הוראה מורכב מפרופסורים מן המניין,פרופסורים אורחים וסגל מתחלף. 

בעלי יכולות גבוהות ומגוונות ולשמר סביבת לימודים היוצרת ערך גבוה לכולם. 

המתפעל את בית הספר והן של הלומדים, כדי להבטיח אינטראקציה אפקטיבית של אנשים 

 בית הספר פועל למיון וסינון אפקטיבי וקפדני מאוד הן של הסגל המלמד ,הן של הצוות 

הסתמכות על מחקרים מתקדמים וידע מעשי. 

החשיבה ויצירת חוויית מסוגלות בהתמודדות עם בעיות מורכבות. כל זאת בדגש יישומי ותוך 

 בית הספר פועל במטרה ליצור סביבת למידה מעצימה ואפקטיבית- בדגש על עומק ורוחב 

להשגת המטרות העסקיות. 

 השפעה על עיצוב התרבות בארגון על ידי פיתוח מנהיגות שתוביל את התרבות הרצויה 

מותאמות לצורכי הארגון). 

(מתחילים ,בעלי ניסיון של מספר שנים בודדות ובכירים מאוד( והן לארגונים(תכניות 

 בית הספר פועל בזירה הבינלאומית ומציע תכניות לימוד הן לפרטים ברמות שונות של ניסיון  

                                                          

  

ציבורי. 

רחבים כמו הבנת הסביבה וההקשרים בהם פועלות הסוכנויות הממשלתיות ,נושאים אתיים ומנהל 

תכניות הכשרה שונות המתמקדות גם בתחומי הכשרה מקצועיים בהתאם לתחום וגם בנושאים 

 המדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל וניהול – בנצ'מארק מסמך הקמה 
66
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1. קביעת מדיניות למידה, הדרכה והשכלה לכל עובדי שירות המדינה והנחיה מקצועית של 

 

14.2 נספח 2 : תחומי העיסוק העיקריים של אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה  

העוסקים בתחומים אלו – בכל נושאי הרוחב בשירות המדינה כולל בנושא מענקי השתלמות 

2. פיתוח תורת הדרכה ודיסציפלינות הדרכה – באמצעות הקניית טרמינולוגיה מקצועית משותפת 

הוראות התקש"יר, נהלים והנחיות. 

לאכסון וכלכלה ולמדריכים, מכרזים מרכזיים, יישום גמולי השתלמות ועוד. כל זאת באמצעות 

ללימודים אקדמיים, ללימודי שפות, ללימודי "הכשרה", ללימודי "השתלמות", קביעת תעריפים 

3. תכניות עבודה שנתיות בתחום ההדרכה והלמידה ודו"חות ביצוע – האגף מנחה את המשרדים 

אפקטיביות ההדרכה במשרד 

ההדרכה וגיבוש תוכניות העבודה המהוות מענה לאתגרי הלמידה במשרד ועד לבחינת 

וההשכלה במשרד, הנדרשת להיות בהלימה ליעדים ולחזון של המשרד, דרך בחינת צרכי 

העוסקים בתחום זה, ובעיקר את הממונים על ההדרכה, משלב גיבוש מדיניות ההדרכה 

לעוסקים בתחום ההדרכה והלמידה בשירות, פיתוח מנגנונים, מתודולוגיות וכלים המלווים את 

4. תכנון וביצוע של פעולות הכשרה לעובדים המועסקים בעיסוקים רוחביים  -  משאבי אנוש, 

דו"ח על ביצוע תכנית ההדרכה המשרדית בשנה שחלפה.  

האגף, בכל שנה, הן את תכניות ההדרכה המשרדיות השנתיות בתחום הלמידה וההדרכה והן 

והתקציב של המשרד המוקדש לתחום ההדרכה והלמידה. המשרדים נדרשים להגיש לאישור 

במשרד )פערי הידע והמקצועיות המתגלים בקרב עובדי המשרד(, ובהתאם לסדרי העדיפויות 

את תכני תכנית ההדרכה המשרדית בהתאם לחזון ולייעוד המשרדיים, בהתאם לאיתור הצרכים 

במתודולוגיה לבנית תכניות עבודה שנתיות בתחום הלמידה וההדרכה. המשרדים סוברניים לבנות 

5. תכנון וביצוע של פעולות הכשרה למנהלים בדרג הביניים )סגל ג'( ולעתודה הניהולית לסגל 

מותנה במעבר ההכשרה. פוטנציאל העובדים בעיסוקים אלו  כ- 10,000 עובדים.   

רכזי תחבורה ועוד. הכשרה זו מחוייבת ע"פ פרק 22 לתקשי"ר וקידום העובדים במסגרת זו, 

כספים וחשבונות, חשבי שכר, רכש לוגיסטיקה ובנא"מ, מזכירות ומנהלות לשכה, מנהלי רשומות, 

זה – קורס קבלת החלטות )מיועד לשלושה קהלי יעד: בכיר )מתח דרגות 41-43 במח"ר(, 

6. תכנון וביצוע של קורסי הכנה לפרישה – הכנת העובדים לקראת הפרישה לגמלאות. 

למנהלים ולעתודה הניהולית לסגל ג', ולמנהלים במסלולי קידום )מתח דרגות 40-42 במח"ר((   
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7. תכנון וביצוע של הכשרה לעובדים העוסקים בגמלאות ופרישה, איכות ומצוינות, למרכזי 

וועדות מכרזים לקליטת כח אדם לשירות המדינה, לאחראים על העמדת מידע לציבור, 

לאחראים על נגישות, האחראים על מתן שירות לציבור, ליועצים משפטיים, לסגני היועצים 

המשפטיים, לדוברי משרדי הממשלה, למבקרים פנימיים, לממונות על מעמד האשה,  בתחום 

בגמלאות ונביטוח פנסיוני, לחוקרי משמעת, בתחום תגמול ותימרוץ  ועוד – כולל הכשרות 

8. ניהול פורומים מקצועיים – של סמנכל"ים בכירים למינהל ולמשאבי אנוש, מנהלי משאבי אנוש,  

  

 הערכת אפקטיביות פעולת ההדרכה והפקת לקחים לפעולות הדרכה אחרות. 

ועוד. 

 ליווי הפעילות ההדרכתית כולל משובי שביעות רצון, ביצוע שינויים והתאמות תוך כדי הקורס 

 זימון המשתתפים לפעולת ההדרכה והזנתם במערכת המחשוב של האגף. 

 גיבוש רשימת הפוטנציאל לכל פעולת הדרכה ובחירת המשתתפים בפעולת ההדרכה. 

תיקים, זימון המרצים וכד'(   

 ארגון כל ההיבטים הלוגיסטיים לקיומה של פעולת ההדרכה )מקום אירוח, עזרי הדרכה, 

והזמנות עבודה.   

 הוצאת מכרזים/פניה לקבלת הצעות, בחינת הצעות מחיר ובחירה בזוכה, הוצאת התחייבויות 

מתודות הדרכה שונות במהלך פעולת ההדרכה,. 

 בניית תכנים, סיליבוס, מערכי שיעור, רשימת מרצים, מבנה תכנית הלימודים ושילוב של 

 פיצוח הדרכתי – מתן מענה הדרכתי   לצרכים שאותרו. 

 ישיבה עם מומחי התוכן בכל נושא ואיתור וגיבוש צרכי הדרכה. 

התהליך שלהלן: 

במסגרת זו אחראי האגף על הפיצוח ההדרכתי, הביצוע, הליווי וההערכה והכולל בין השאר את 

המדינה.  

לממונים על ההדרכה ולממונים על הרווחה,  עובדי יחידותיהם ונאמני הדרכה ולמידה בשירות 

מנהלי הדרכה, מנהלי רווחה, ממונות על מעמד האשה, מנהלי יחידות פניות הציבור, הממונים על 
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9. שותפות בתכנון ניהול וביצוע התוכניות למדיניות חברתית ולמינהל לסגל הבכיר בשירות 

מבקרים פנימיים ועוד. 

חוק חופש המידע, הממונים על המשמעת וטוהר המידות, העוסקים בתחום גמלאות ופרישה, 

המדינה- בשיתוף ג'וינט – אלכ"א ישראל.  

10. שותפות בתכנון ניהול וביצוע תוכניות "טופז" למנהלים כלליים - בשיתוף ג'וינט – אלכ"א ישראל.  

12. תוכניות לימוד לתואר שני במדיניות ציבורית - שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ישראליות 

11. שותפות בתוכנית "עתידים" – צוערים למינהל הציבורי. 

באחריות האגף המחזור הראשון של התוכנית המוסדית לתואר שני במדיניות ציבורית המיועד 

המקיימות תוכניות לימוד אלו, והפניית עובדים ללימודים בתוכניות אלו. בחודש מאי 2011 נפתח 

לסגל הבכיר בשירות המדינה ולעתודה לסגל הבכיר בשירות המדינה. מחזור רביעי לומד בימים 

13. מיון והפניית עובדים ללימודי מוסמך במינהל ציבורי במסגרת המכללה לביטחון לאומי. 

אלו. 

14. פיתוח קשרים בינלאומיים – עם מוסדות לימוד ובתי ספר מרכזיים למינהל וממשל במדינות 

15. פיתוח קשרים עם האיגודים המקצועיים בתחומי הדרכה והשכלה -  קרן ידע לאקדמאים 

החינוך ארה"ב ישראל ועוד. 

עם אוניברסיטת הראוורד בארה"ב במסגרת קרן וקסנר, ואוניברסיטת סיקריוז במסגרת קרן 

האיחוד האירופי )ובעיקר בית הספר הלאומי הצרפתי ENA ובית הספר הפדראלי בגרמניה(, וכן 

16. מעורבות בגיבוש וביישום הסכמים קיבוציים הנוגעים לגמול השתלמות – ובכללם שני הגמולים 

למהנדסים וחבר הנהלת העמותה.  

הידע במח"ר, וכן משמש כיום כחבר מועצת המנהלים ומ"מ יו"ר וועדת  ההשתלמות של קרן הידע 

האגף שימש כחבר מועצת המנהלים, חבר ההנהלה המצומצמת ויו"ר וועדת ההשתלמות של קרן 

במח"ר, קרן ידע למהנדסים והעמותה לקידום מודעות חברתית לעובדי המדינה בע"מ. מנהל 

 

 

המינהלי. 

בדירוגי האקדמאים )מח"ר, מהנדסים ועוד( וכן גמול ההשתלמות וגמול המינהל לעובדים בדירוג 



 
 166

המדינה 

תפישת הלמידה וההדרכה בשירות המדינה 
 

14.3 נספח מספר 3: הרחבה על הסקר שנערך  בנוגע לכ"א בתחום הלמידה 

        פילוח נתוני גודל הארגון/המשרד בחתך מידת הביזור מול ריכוז במיקום פיזי אחד 

בשירות המדינה 

עיסוקים נוספים של הממונים על יחידות ההדרכה 

                             תרשים 16: פילוח נתוני גודל הארגון על פי מידת הביזור 

 

 

האחד מהשני. 

באתרים שונים המרוחקים 

בהכשרת עובדים המועסקים 

אתגר למערך הלמידה בארגון 

באזור פיזי אחד,  דבר המהווה 

מבוזרים – אינם ממוקמים 

הארגונים בשירות המדינה 

מהנתונים ניתן לראות כי רוב 

הרווחה וכד'(. 

ומצוינות וכד'( ומצד שני עלול להביא לפיחות במעמדו )במקרים בהם הוא אחראי על תחומים כגון תחום 

הלמידה בארגון )במקרים בהם הוא אחראי על תחומים הקשורים לתחום הלמידה כמו פיתוח ארגוני, איכות 

ההדרכה בארגון כמומחה 

מיצובו של הממונה על 

התורמת מצד אחד לחיזוק 

הלמידה וההדרכה, עובדה 

הנוספים קשורים לתחום 

מהמקרים תחומי העיסוק 

על ההדרכה. רק בחלק 

מעבר לתפקידים כממונים 

ההדרכה עיסוקים נוספים 

כמעט לכל הממונים על 

מהנתונים ניתן לראות כי 

תרשים 17: עיסוקים נוספים של יחידת ההדרכה 
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 מקבל החלטות בראייה מערכתית, לטווח הארוך ולטווח הקצר, באופן  מושכל 

ניהול אסטרטגיה: 

 

 מחזק שיתופי פעולה בין הסקטורים השונים של שירות המדינה למגזר הציבורי 

גופים שונים 

 מייצר מנגנוני שיתוף פעולה תוכניתיים, בהתבסס על מנגנוני שיתוף הפעולה הקיימים כיום עם 

 מעודד את כפיפיו לרכוש השכלה מקצועית מתקדמת בתחומי המינהל וקביעת המדיניות 

 מכוון ופועל להעצמת העובדים בראייה עתידית ומהווה מודל לחיקוי 

 מפתח ומאפשר התפתחות והזדמנויות ללמידה פורמאלית ובלתי פורמאלית, ע"י מתן משוב  

 מלווה ומנחה של מערך העתודה הבסיסית 

 מטפח שונות ומצוינות 

 מטפח עבודת צוות ופועל למען יצירת "גאוות יחידה" 

ליוזמות להשגת מטרות 

 מעורר השראה ללקיחת אחריות, לקידום שיתופי פעולה בין חברי הצוות ומאפשר מתן "במה" 

 יוצר מנגנונים לשיתופי פעולה בסביבת עבודתו ומחוצה לה 

 מיישם תהליכים ארגוניים ותהליכי פיתוח אישיים עבורו ועבור הכפופים לו 

לעומק של השינויים במציאות הפוליטית בסביבות הפנימיות והחיצוניות של מדינת ישראל 

 למנהל בשירות המדינה ישנה היכרות טובה ואיכותית עם מדינת ישראל, בעל ניסיון אישי והבנה 

 המנהל בשירות המדינה הינו דמות בעלת כושר מנהיגות ציבורית ערכית 

מנהיגות והובלת שינוי : 

 פועל למען שיוויון בין המגדרים , בני מיעוטים , בני העדה האתיופית ואנשים עם מוגבלויות. 

ומאבקים בירוקרטים. 

 פועל מתוך תחושת שליחות משותפת ויכולת שיתוף פעולה, גם נוכח חילוקי דעות פוליטיים 

 פועל על פי ערכי מוסר ואתיקה מקצועית 

 בעל יושר אישי ומסירות לתפקיד 

לדמוקרטיה ולשירות האזרח 

  מקפיד על תקנון התנהגות ההולם את תפקידו עם עיגון כללי התנהגות במחויבות ערכית לציונות, 

 מהווה דוגמא אישית להתנהגות ערכית ומחויבות למדינת ישראל 

ערכיות ומחויבות: 

14.4  נספח  4: פרופיל המנהל בשירות המדינה 
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 מעודד מצוינות ומקדם את הארגון להשגת משימותיו 

 מתכנן ומיישם תכניות ותהליכים, פתוח לרעיונות יצירתיים גם מהכפופים לו. 

 פועל לעידוד חדשנות ויזמות  

יזמות וחדשנות: 

 מחזק שיתופי פעולה בין הסקטורים השונים של שירות המדינה למגזר הציבורי  

של עובדים בשירות המדינה 

המדינה וכן קיום מעבר לגופים בשירות הציבורי  זאת לצורך הרחבה וגיוון טווח הניסיון המקצועי 

 מאפשר מעבר עובדים, בתקופות השאלה, משירות המדינה לארגונים ציבוריים שמחוץ לשירות 

 בעל יכולת לתכנן תהליכים ואסטרטגיות, ולנסח תוצאות עיקריות ברורות  

 יוזם ויוצר גמישות בתהליכי תכנון מסלולי הקריירה של עובדיו 

 בעל מכוונות אישית, שואף ללמידה אקטיבית מתמשכת 

 מתמודד עם אתגרים, מצבי לחץ מורכבים ובמצבים של חוסר וודאות ומגלה גמישות וחוסן נפשי  

להבטחת עתיד המדינה וכל אזרחיה 

 בעל מסּוגלּות, ההולמת את היקף האתגרים והאחריות המוטלים עליו, איכותי ומצטיין, ומחויבת 

ניהול : 

 מנהל צוות על פי שיקולים מקצועיים וצרכים ברמת הארגון 

ברמת צוות וברמת הארגון 

 בעל ידע מתקדם במגמות טכנולוגיות, משתמש בכלים טכנולוגיים להשגת מטרות, יעדים וצרכים 

 בעל יכולת ביצועית גבוהה, בקרה עצמית ,למידה עצמית  ולמידה מעמיתים. 

 מתפתח מקצועית ומשתלם באופן עקבי ובתכיפות גבוהה, לנוכח השינויים הרבים בארץ ובעולם. 

 מנהל צוות עובדים על בסיס יעדים ומטרות ברמה משרדית ובהלימה למטרות ויעדי הארגון 

ומשפט ציבורי 

 בעל  רמה מקצועית מעולה, ידע בסיסי במקצועות יסוד ובמושגי ליבה בנושאי ממשל, כלכלה 

וקביעת המדיניות 

 המנהל בשירות הציבורי ילמד באקדמיה ואף ירכשו השכלה מקצועית מתקדמת בתחומי המינהל 

מקצוענות: 

עבודתו ומפעיל מנהיגות יצירתית לשמירה על הכיוון הראוי והנכון  

 ניחן ביכולת מנהיגות פרואקטיבית, בודק את השינויים המשפיעים על סביבת עבודתו ועל צוותי 

 מתכנן ומיישם תכניות בהלימה לתכניות הארגון ובשימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותו 
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השינויים הרבים בארץ ובעולם 

המינהל , קביעת המדיניות ומתן שירות לציבור ומשתלם באופן עקבי ובתכיפות גבוהה, לנוכח 

 העובד בשירות המדינה לומד במסגרות ההכשרות ,רוכש השכלה מקצועית מתקדמת בתחומי 

מקצוענות: 

 מתפתח מקצועית ורוכש השכלה מקצועית פורמאלית בתחומי המינהל ומאמין בלמידת עמיתים 

 מקדם ומטפח מצוינות במתן השירות  

 מאמין בעבודת צוות ופועל למען יצירת "גאוות יחידה" 

 העובד נוטל אחריות, לקידום שיתופי פעולה בין חברי הצוות ומגבש יוזמות להשגת מטרות 

עבודתו 

 העובד פועל ליישום תהליכים ארגוניים ותהליכי פיתוח אישיים עבורו ומחזק שיתופי פעולה בסביבת 

והבנה עמוקה של השינויים במציאות הפוליטית בסביבות הפנימיות והחיצוניות של מדינת ישראל 

 לעובד בשירות המדינה ישנה היכרות טובה ואיכותית עם מדינת ישראל ואזרחיה, בעל ניסיון אישי 

רצון לשרת את הכלל ללא הבדלי גזע, מין , דת והבדלים עדתיים 

 העובד בשירות המדינה הינו דמות ייצוגית בעלת יכולת הכלה של כל אזרחי מדינת ישראל מתוך 

        מובילי שינוי : 

 פועל מתוך מחויבות להבטחת עתיד המדינה וכל אזרחיה 

 פועל מתוך אמונה בשוויון בין המגדרים, בני מיעוטים, בני העדה האתיופית ואנשים עם מוגבלויות 

ומאבקים בירוקרטים 

 פועל מתוך תחושת שליחות משותפת ויכולת שיתוף פעולה, גם נוכח חילוקי דעות פוליטיים 

 פועל על פי ערכי מוסר ואתיקה מקצועית 

 בעל יושר אישי ומסירות לתפקיד 

האזרח 

 מקפיד על תקנון התנהגות ההולם את תפקידו עם עיגון כללי התנהגות לדמוקרטיה ולשירות 

 מחויב למתן שירות איכותי ומקצועי 

 מהווה דוגמא אישית להתנהגות ערכית ומחויבות למדינה ואזרחיה  

ערכיות ומחויבות : 

14.5 נספח 5: פרופיל העובד בשירות המדינה 
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 יוזם ותורם להתפתחות הצוות ולהשגת היעדים המשותפים 

 בעל יכולת לקבל ביקורת ממנהליו ומשותפיו לעבודה 

 יוזם ולוקח אחריות על תהליכי הלמידה שלו 

 מפגין רגישות לאנשים העובדים אתו בצוות ושואף לשיתופי פעולה  

 בעל מסוגלות לשינויים ומצבים משתנים, מתמודד עם אתגרים ומצבי לחץ 

לאזרח 

 מתפתח מקצועית ושואף ללמידה מתמשכת מתוך מודעות ומוטיבציה לשפר את מתן השירות 

 קובע יעדים אישיים , שואף ופועל להשגתם 

 בעל ביקורת עצמית ויכולת להפיק למידה מטעויות )שלו ושל הסובבים אותו( 

 נוטל אחריות אישית לתוצאות איכותיות 

ניהול עצמי: 

ותרגול והטמעת השימוש במחשב ככלי עזר מרכזי בעבודתו 

 בעל יכולת לשלב עבודה אישית במחשב , ככלי לעיבוד נתונים , ניהול וניתוח נתונים, תוך למידה 

וברמת צוותו לטובת הארגון ומתן שירות לאזרח 

 בעל ידע מתקדם במגמות טכנולוגיות , משתמש בכלים טכנולוגיים להשגת יעדים וצרכים ברמתו 

 העובד בעל יכולת ביצועית גבוהה, בקרה עצמית ,למידה עצמית  ולמידה מעמיתים 

 העובד בשירות המדינה מכיר את יעדי ומטרות הארגון ופועל להשגתם. 

ציבורי 

 העובד הינו מקצועי בעל ידע בסיסי במקצועות יסוד ובמושגי ליבה בנושאי ממשל, כלכלה ומשפט 
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רמות הערכת ההדרכה של קירקפטריק ופיליפס כוללות: 

14.6 נספח 6: הרחבה בנושא הערכת אפקטיביות ההדרכה 

1. רמת ההעמקה השונה של כל אחת מרמות המדידה 

מתבססת על פי הקריטריונים הבאים: 

ב- 20% מפעילויות ההדרכה; להשתמש ברמה החמישית בעשירית מפעילויות ההדרכה. המלצתו 

מפעילויות ההדרכה; להשתמש ברמה השלישית בשליש מפעילויות ההדרכה; להשתמש ברמה הרביעית 

להשתמש ברמת המדידה הראשונה בכלל פעילויות ההדרכה; להשתמש ברמה השנייה במחצית 

בתשובה לשאלה מהי התדירות המומלצת לשימוש בכל אחת מהרמות, מציע פילפס )1996( במאמרו 

 

בתפקיד )בחינת שיפור ביצועים באחוזים, זמני תגובה, איכות התגובה, תפיסות המשתתפים וכד' 

ואחרי, וכל זאת תוך בחינת מדדים שונים ותוצאותיהם בשטח, בהתאם למדדי ההדרכה וממדדי הביצוע 

ניתן למדידה ע"י השוואה בין קבוצות שהשתתפו ושלא השתתפו בהדרכה, השוואה בין ביצועים של לפני 

מדידה זו מורכבת יותר ודורשת בידוד משתנים מתערבים.   

את עצמה, עד כמה היה כדאי להדריך )כדאיות השיטה(.  

רמה 5 החזר השקעה ROI (return on investment)  – בחינה עד כמה החזירה ההשקעה בהדרכה 

ניסוי וקבוצת ביקורת(; בקרת תקלות; סקר מחויבות ארגונית.  

הארגון. כגון שיפור איכות, הורדת עלויות, שיפור תהליכים וכד'. נמדדת ע"י כלים כגון תהליך ניסוי )קבוצת 

רמה 4 תוצאות ארגונית (RESULTS) – בחינת התועלות הממשיות של ההדרכה והקשר שלהן למטרות 

נמדדת ע"י כלים כגון שאלוני שטח; קבוצות מיקוד; תצפיות שטח; מבחני כשירות.  

 רמה 3 יישום, התנהגות (BEHAVIOR) -בחינה כיצד ההדרכה מיושמת בסביבת העבודה היומיומית. 

למידה אישי.  

למשתתפים. נמדדת ע"י כלים כגון מבחנים תיאורטיים; מבחנים מעשיים; תצפיות; מטלות אישיות; יומן 

רמה 2 למידה )LEARNING( – בחינת הלמידה שהתרחשה במהלך ההדרכה, ביצועים וידע שנוספו 

סגל; שאלוני שביעות רצון סגל.  

נמדדת ע"י כלים כגון שאלוני שביעות רצון; שיחות חתך; שיחות סיכום שבועיות; שאלוני מרצה; ישיבות 

רמה 1  תגובה )REACTION( - בחינת שביעות רצון המשתתפים, תרומה נתפסת, למידה נתפסת. 
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ליישום על תהליך ההדרכה הבא 

ד. הערכה מסכמת )summative( - הערכה שנערכת לאחר ההדרכה, לשם למידה רפלקטיבית 

תהליך ההדרכה. המידע שנוצר מתוכה משמש לשם שיפור ההדרכה בזמן התרחשותה 

ג. הערכה מעצבת )formative( - הערכה שמבוצעת תוך כדי התכנון, הפיתוח וההטמעה של 

שיפורה. 

כדי להציג מסקנות לגבי הערך של תוכנית ההדרכה ולאפשר להמליץ על המשך הפעלתה או 

מספר בוגרי ההכשרה שהתקדמו בארגון, ביצועי הלומדים בתפקידם. ההערכה החיצונית נועדה 

מקצועי(. עוסקת בניסיון לקבוע את האפקטיביות של תוכנית ההדרכה באמצעות תוצאות. למשל- 

ב. הערכה חיצונית )external(- ההערכה תיעשה מנקודת מבטו של השטח )מנהל יחידה, מנהל 

באופן מיידי וקצר טווח. 

עוסקת באיכות ההדרכה, הצרכים, היכולות והציפיות של החניך. הערכה זו נערכת בפחות או יותר 

א. הערכה פנימית )internal(- ההערכה תיעשה מנקודת מבטו של הלומד והמדריך. הערכה זו 

מושגים בסיסיים חשובים בהערכת אפקטיביות הדרכה  

וברמת מופע הדרכה.   

שני המודלים הללו מספקים מענה בעיקר לבחינת אפקטיביות ההדרכה והלמידה ברמת הלומד הבודד 

ועדויות אילו הינן המעריך ומספק המידע המשמעותי ביותר לתהליכי למידה והצגת אפקטיביות.  

להצלחה/אי הצלחה. ע"פ המאמר מתוך הסיפורים יש להמציא עדויות חותכות להצלחות / אי הצלחות, 

ביומיום?( לאחריה מיפוי לעומק של מספר סיפורי הצלחה ואי הצלחה נבחרים, והשוואת הגורמים שתרמו 

זאת ע"י סקר עובדים לאחר הלמידה ובחינה האם ובמה השתמשו מתוך התכנים שלמדו )מה מיישמים 

המודל מציע לבחון את אפקטיביות הדרכות דרך הצלחות וכשלנות של ביצועי העובדים בעקבות הלמידה. 

 . )2005( Brinkerhoff  67מודל נוסף, שונה ופחות שגור, לבחינת אפקטיביות הדרכה הינו המודל של

הערכת אפקטיביות הדרכה ע"פ ברינקרהוף )2005( 

3. חישובי עלות- תועלת )עלות ההערכה לעומת התועלת שנפיק ממנה( 

2. הקושי להוציא לפועל חלק מן הרמות 

 
 Brinkerhoff, R. O. (2005).  The Success Case Method: A strategic evaluation approach to increasing the 

67

value and effect of training. Advances in Developing Human Resources, 7(1),  86-101 
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תאורטיים ומעשיים, תצפיות,  תועלות כלכליות – שיפור במדדים. זוהי מדידה חיצונית ללומד. 

 למידה אובייקטיבית- נמדוד תוצאות "קשות" של ההדרכה, עובדות בשטח ע"פ תוצאות מבחנים 

הלומדים עצמם במהלך או לאחר הלמידה. מדידה באמצעות שאלונים, ראיונות וקבוצות מיקוד  

 למידה סובייקטיבית- נמדוד עמדות ומיומנויות שנלמדו. המדידה נעשית על ידי איסוף עמדות 

68נשענים על דעה או תפיסה. יאיר מעיין )1999( מציע שני ממדים לפיהם נמדוד תוצאות הדרכה:  

שלהם, מעמיתים שלהם ואף מלקוחות של הארגון. בנוסף, נוכל להשתמש במדדים אובייקטיבים אשר אינם 

במדידת אפקטיביות ההדרכה, נוכל לקבל מידע מהמשתתפים עצמם, מהמנהלים הישירים והעקיפים 

הערכה סובייקטיבית או אובייקטיבית? 

כלים למדידה סובייקטיבית ואובייקטיבית לפי רמות מדידה 

שאלות הנשאלות בכל שלב:  
)עפ"י מעיין, 1999 ( 

מדידה 
סובייקטיבית 

מדידה 
אובייקטיבית 

רמות 
מדידה 

לאוכלוסייה, מקצועיות המנחה 
החומר, שיטת ההדרכה/ הנחיה, התאמה החומר 

מדריך: יחס מנחה ההדרכה, אופן שילוב הלומד, אופן ארגון  מיקוד 
שביעות רצון כללית מהקורס  קבוצות 

ושירותים, תכנון ההדרכה, תרומת ההדרכה לתפקיד,  )או מדגם( 
הערכת איכות ההדרכה, כלי עזר בהדרכה, מנהלות  המשתמשים 

מרכיבי ההדרכה: ניצול זמן, הבנת החומר, ישימות החומר,  כלל 
תחומי עניין לברור בשלב זה:   ראיונות עם  ם 

האם המשתתפים ירצו לענות על כך ?  שונים  המשתתפי
האם המשתתפים יכולים לענות על כך ?  במישורים  תגובת  

מה אנו לא יודעים ?  שביעות רצון  התנהגויות  ראשונה-  
מה אנו מעונינים לדעת ?  שאלון  תצפיות  רמה 

העבודה 
בסביבת 

למידה או 
בסביבת 

סימולציה 
מבחן מעשי  

רמת הידע )כמה טוב למדו ?(  בע"פ  
מהם הקריטריונים הברורים לבדיקה ?  הבנה  בכתב או  למידה 

אילו חלקים הם למדו ?  להערכת  תיאורטי-  שנייה- 
מהן המיומנויות/ ידע / גישות שנרכשו ?  שאלון/ ראיון  מבחן  רמה 

פערי ביצוע ביחס לתפקיד מוגדר:  תפקיד  יישום 
כיצד מיישם את החומר שלמד: איכות הביצוע  מרכיבי  שלישית- 

האם העובד מיישם את החומר שלמד  שאלון  תצפית  רמה 

                                                           

 

68 מעיין, י. )1999(. אפקטיביות ההדרכה. ירחון משאבי אנוש, גיליון  ,193עמוד 24 
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שאלות הנשאלות בכל שלב:  
)עפ"י מעיין, 1999 ( 

מדידה 
סובייקטיבית 

מדידה 
אובייקטיבית 

רמות 
מדידה 

התפקיד 
מה עליו לדעת לעשות ואינו עושה, האם השתנו מרכיבי 

מה העובד עושה ואינו צריך לעשות 

 מחויבות ארגונית 

 שיתוף פעולה ולכידות )עבודת צוות וכו'( 

 מוטיבציה, הנעה )יוזמה, יצירתיות( 

מדדים סובייקטיביים: 
ניהולית( 

 מדדי איכות המשאב האנושי )השכלה, ניסיון, עתודה 

עובדים ופוטנציאל לניוד( 
עצמית  מדדי מוביליות ארגונית )גיל, ותק, קצב קידום, ניוד  איכות ביצוע 

הערכה  מדדי תוצאה )זמינות, אמינות, מכירה וכו'(  הארגון  בחינת  

הארגון  שאלון  מדדי ביצוע )איכות, מהירות וכו'(  תוצאות  

מנהלים  מדדי כ"א )קליטה, ותק וכו'(  למטרות  מטרות / 

מדדים אובייקטיביים:  היישום  ראיון עם  השגת 

את העמידה במטרותיו:  למנהלים  הקשר בין  רביעית-  
לכל ארגון מדדים החשובים לו ומיצגים באופן ישיר או עקיף  רמה  בחינת  שאלון  

מוטיבציה, זמן תגובה וכו'( 
חל שינוי בשטח )כמו נורמות עבודה, משמעת, היעדרויות, 
 בדיקת מדדים שונים עליהם הושם דגש בהכשרה, האם 

 בחינת אלטרנטיבות שונות לביצוע אותה משימה 

 השוואה הביצוע לפני ההכשרה ולאחריה באותה קבוצה 

 השוואה בין קבוצות שהשתתפו בהכשרה לאלו שלא 

דרכים לבידוד מרכיבי ההדרכה: 
 

במקום העבודה ומשפיעים על הביצוע. 
3. בידוד ההדרכה מתהליכים טבעיים המתרחשים 

הודרכו 
2. בידוד מרכיבים שהודרכו ממרכיבי תפקיד שלא 

לפרט 
1. בידוד ההדרכה מהיכולת האישית , כמה ההדרכה תרמה 

לבידוד מרכיב ההדרכה כמה היבטים:  הארגון 
או מנהלי  היכולת לכמת את העלות: כ"א, מערכות וכו'.  ההשקעה 

משתמשים  היכולת לבודד את מרכיב ההדרכה  כלכלית  החזר על 

עיקריות:  בעיני  תועלת  חמישית- 
שלב זה קשה לניתוח בכל ארגון, הקושי נובע משתי בעיות  רמה  עלות/  כדאיות  

  

תרשים 18: כלים למדידה סובייקטיבית ואובייקטיבית לפי רמות מדידה 
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 ROI 6. מדידת תשואה על ההשקעה

5. תצפית התנהגותית 

4. קבוצת מיקוד 

3. ראיונות אישיים 

2. מבחני ידע 

1. שאלונים 

סוגי כלים: 

קיימים כלי הערכה רבים בהם ניתן לעשות שימוש בתהליכי הערכה 

כלי מדידה להערכת אפקטיביות: 

8. הפקת לקחים ויישומם בפעילות ההדרכה הבאות 

7. ניתוח נתונים ועיבודם, עריכת חתכים המאפשרים למידה מכמה זוויות ראיה 

והעמידה במטרות שהוגדרו ויישומן בפועל. 

אורכה של הלמידה. מחויבותם של המשתתפים להצלחה הינה אבן דרך לבחינת האפקטיביות 

חשוב לציין כי יש לחבר את מנהלי ומשתתפי תהליך הלמידה למטרותיו ויעדיו מתחילת הדרך ולכל 

6. מדידה 

באופן ממוקד לצורך 

5. בניית הכלים הנדרשים להערכת האפקטיביות – שימוש בכלים קיימים מול כלים חדשים שיבנו 

4. תכנון הערכת האפקטיביות  - המועדים, הכלים, בעלי העניין השותפים להערכה. 

3. בניית הפתרון ההדרכתי – בניית ההדרכה 

האפקטיביות. 

2. הגדרת מטרות ההדרכה ויעדיה מתוך איתור הצרכים. אופן הגדרתם מהווה את הבסיס להערכת 

1. איתור צרכי הלמידה וההדרכה 

התהליך המלא מורכב מ- 8 שלבים: 

והשפעת הלמידה על תוצאות ארגוניות.  

הן את תהליך בחירת ובניית הפתרון ההדרכתי והן את תוצריו היישומיים מבחינת ביצוע העובדים בשטח 

העסקיים של הארגון וצרכי הלמידה שהם מציבים לתוכניות למידה ספציפיות. בחינת האפקטיביות מודדת 

ניהול ההדרכה והוא שזור בתהליכי בניית פתרונות הדרכה בארגון. התהליך מתחיל מלמעלה למטה מיעדיו 

הנחת יסוד עיקרית להבניית תהליך הערכה נכון הינה כי זהו תהליך )ולא אירוע בודד( בלתי נפרד מתהליכי 

כיצד נבנה תהליך הערכת אפקטיביות הדרכה ? 
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69המדינה אשר פותחה על ידי נציבות שירות המדינה.  

פירוט עבור כל סוג כלי- יתרונותיו וחסרונותיו, ניתן למצוא בערכה להערכת תהליכי למידה והדרכה בשירות 

5. זמן ההשקעה במדידה )כולל המדריכים, מנהלים וכו'( 

4. עלות 

3. מהימנות 

2. מדויקת 

1. ברת ביצוע 

קריטריונים לבחירת הכלי: 

ועוד.  

לדוגמא: נתוני שירות, סקרי לקוחות, כמות תקלות, זמני תגובה, תחלופת עובדים, כמות פסולים 

7. ניתוח מסמכים וחומרים קיימים, בממדים רלוונטיים, כגון: כמות, איכות, עלות, זמן ביצוע וכו'. 

 http://www.csc.gov.il/DataBases/NewsLetters/NL23/Pages/TrainingLearningProcesses.aspx 
69
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