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 הקדמה וכללים מנחים

מורכבת הדורשת תשומת לב  תיאום גיחות מול בכירים במשרדי הממשלה הינה משימה

ודורשת מאיתנו לגייס את כל יכולות הרתימה שלנו על מנת  רבה לפרטים ולרגישויות

מפתח אשר לרוב מתנהלים בלוחות  להשיג שיתוף פעולה ממספר רב של אנשים בתפקידי

 זמנים עמוסים.

טרם ניגשים לעבודת תיאום הגיחות חשוב להיות ערים למספר נקודות חשובות שאם 

ההכנה הנדרשת יעלו אחוזי ההיענות שנקבל מצד הבכירים  נקפיד עליהם ונעשה את

 אליהם נפנה:

פרסונליזציה של הפניות חשוב להקפיד על פניה אישית לכל אחד מהאנשים  •

מגדילה את הקשב שנקבל מהנמען שלנו. ככל –אליהם נפנה. פניה אישית 

ן על פנייתכם כך יגדל מהנמע שתתאימו את סגנון הכתיבה לפי התגובה שתקבלו

יותר  הסיכוי שהוא ירצה לשתף איתכם פעולה. יש אנשים שמתנהלים בצורה

פורמלית ויש כאלה שפחות, חשוב להיות רגישים לאופן ההתנסחות שלכם מול 

בפניה הראשונית תמיד נקפיד על ניסוח יותר רשמי גם אם  הגורם אליו פניתם.

 מדובר בפניה אישית.

א עוגן לפני שמתחילים לפנות לאנשים כדאי לבדוק ברשת מציאת איש קשר שהו •

שיש לו קשר לגורם במשרדי הממשלה שיכול לחבר אותנו  –שלנו האם יש מישהו 

תמיד יענו לכם אם תציינו שהגעתם  לעוד גורמים נוספים במשרדים. אנשים כמעט

 נכונים לסייע. אליהם דרך מישהו שהם מכירים. הם באופן אוטומטי יהיו יותר

נת באופן שישרת הבניית לו"ז מנחה לחונכי הגיחות אנו נשאף שהגיחה תהיה מוב •

לשם כך עדיף לתת לחונכים קווים מנחים כיצד להרכיב את  - את הלמידה שלנו

לו"ז הגיחה כדאי לשלוח כשלושה  יום החונכות. את הקווים המנחים לבניית

באנשים  ור כי מדובר. חשוב לזכ(ראו דוגמה ב'כלי עזר')שבועות לפני הסמינר 

עמוסים מאוד ולכן התווית קווים מנחים ליום הגיחה מקל עליהם מאוד ומסייע 

 מטרת ההתלוות של הצוער אליהם. להם בהבנת

קביל, חובה לעבוד עם מעקב ובקרה מאחר ומדובר במספר גדול של תיאומים במ •

ובן משתאפשר לכם לדעת את הסטטוס של כל חונך אליו פניתם, וכ טבלת שליטה

שלחתם על מנת שלא יהיו כפילויות בשליחה. ם לעקוב אחר שליחת המיילים אות

 זה לא נראה טוב.

לחונכים שהסכימו  מייל תודה בסוף הסמינר תמיד זיכרו לשלוח מייל הכרת תודה •

ולהקדיש מזמנם ללימוד שלנו. אין זה מובן מאליו, וזה חשוב גם  לפנות את זמנם

 עם אותם חונכים גם בעתיד. רוץ פתוחלהשארת רושם טוב וליצירת ע

  



 
 
 
 

 

 עשה ואל תעשה

 להלן מספר כללים שישפרו את אחוזי ההיענות של החונכים הפוטנציאלים לפניותיכם:

 עשה

 פנה לחונכים באופן אישי. ✓

 יש לעבוד עם טבלת שליטה על מנת לעקוב אחר כל הפניות! ✓

עקרונית מכמה  התחל את הפניות כחודשיים לפני הסמינר על מנת לקבל הסכמה ✓

 שיותר אנשים.

במידה וקיבלתם תשובה שלילית, בידקו אם אותו אדם יכול להמליץ לכם על  ✓

 חונכים אחרים במשרד.

ר אליכם, מת זמינות גבוהה נסו להיות זמינים ככל הניתן לכל מייל וטל' שחוזר ✓

הניתן לכל תגובה מתוך הבנה שמדובר באנשים עמוסים נסו להגיב בזריזות ככל 

שהקדישו לכם בצורה המיטבית  חתם 'לתפוס' ולכן תירצו למצות את הזמןשהצל

 ביותר.

ובנים על מנת פישוט המיילים יש לשלוח מיילים כמה שיותר פשוטים קצרים ומ ✓

 שלנו ביותר מידי מלל )ראו דוגמה למיילים ב'כלי עזר'(.לא לעייף את הקורא 

 

 אל תעשה

 יילים אישיים!לעולם אל תשלחו מיילים בתפוצה רחבה, רק מ ✓

פ"ש ימי ראשון הם לא מומלץ לשלוח מיילים בימי ראשון או חמישי או במהלך הסו ✓

מהסופ"ש. לרוב אנשים מגיעים לתיבת מייל עמוסה ממיילים ימי 'התאפסות' 

להיבלע בין שאר המיילים ולא לקבל  שנשלחו במהלך הסופ"ש והמייל שלכם יכול

המוקדמות.  שבוע בשעות הבוקרהתייחסות. מומלץ לשלוח מיילים במהלך ה

 כמובן שלא מדובר במדע מדויק אך זה עשוי לשפר את רמת ההיענות שתקבלו.

קח להם זמן להגיב חשוב לא להעיק מאחר והחונכים הם אנשים עמוסים יתכן וי ✓

המתנה של שבוע היא המתנה הגיונית, במידה ולא חזרו אלינו עד למיילים שלנו. 

בהמלצה אך חשוב לפתח רגישות ולהבין  פה מדוברשבוע ניתן לפנות שוב. גם 

לכן גם מומלץ , לת תשובה ומתי זה עוד מוקדם מידימתי נכון לפנות שוב לקב

 להתחיל את הפניות מוקדם.

 

  



 
 
 
 

 

 כלי עזר

 דוגמה למייל פניה ראשוני

 להלן תבנית מייל בו ניתן להשתמש ומומלץ לעשות בו התאמות ככל הנדרש.

 

 חווה שלום,

 אליך בבקשה אישית ואשמח לעזרתך. אני פונה

תוכנית את מפעילים יחד  משרד הפנים/מינהל התכנון ועמותת שותפויות רוטשילד

 לשלטון מקומי/לאסטרטגיה ותכנון אורבני לשלטון המקומי. צוערים ה

לאחר הכשרה של שנתיים, הצוערים משתלבים ברשויות המקומיות. תוכנית ההכשרה 

בנושאים של  טכניון לצד קורסיםחיפה/תכנון ערים בציבורית/ מדיניותכוללת תואר שני ב

מדיניות ציבורית ושלטון מקומי. כחלק מתוכנית ההכשרה הצוערים מגיעים לסמינר 

 למרץ. 10-11הממשלה, בתאריכים  בנושא "השלטון המרכזי" במשרדי

-8:30במהלך הסמינר כל זוג צוערים יצטרף לעובד משרד ממשלתי ליום אחד בשעות 

משרדי הממשלה השונים ולקבל עובדי  . מטרת המפגש הינה ללמוד מעשייתם של 14:00

השראה מעובדי ציבור שרואים בתפקידם שליחות. נשמח מאוד אם זוג צוערים יוכלו 

 אחד וללמוד מעשייתך. להצטרף אליך ליום

חד אשמח לדעת אם תהיי מעוניינת לקבל זוג סטודנטים שיתלוו אליך ליום עבודה א

 המלצה/רשימת בוגריםשלך דרך  למרץ, קיבלתי את פרטי הקשר 11או  10בתאריכים 

המסלול  וחשבתי שהתלוות אליך יכולה להיות לנו ללמידה משמעותית במיוחד עקב

 הדומה שאנחנו עוברים והתחום בו את עוסקת.

 אשמח לשמוע את דעתך.

 תודה, והמשך יום נעים,

 

 טבלת שליטה לדוגמה

 

  



 
 
 
 

 

 עוגנים למייל הנחיה ללו"ז הגיחה

כדאי לשלוח את ההנחיות להרכבת לו"ז הגיחה כשלושה שבועות לפני הסמינר ובאותו 

תאריך הגיחה אליו התחייב החונך. זהו שלב חשוב ולרוב בו  המייל גם לוודא את

 אותם הצלחתם לרתום. מתקבלת תמונה בהירה יותר של כמות החונכים
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