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 צוערים יקרים, ברוכים הבאים לסמינר שלטון מרכזי!

. ככזה, מטרתו העיקרית של לשלטון המקומישלטון מרכזי מהווה חלק מתהליך ההכשרה שלנו כצוערים סמינר 

במהלך על השלטון המרכזי  מה ניתן ללמודהסמינר הינה לימודית. אחד האתגרים שלנו כצוות היה לנסות לברור 

  שבחרנו. מהביותר ללמוד את  ומה הדרך הטובה, בלבד ימים ארבעה

 שיתרמו לחיזוק שלושת מרכיבי הזהות שלנו כצוערים: ואנשיםגופים  כוללתהבחירה שלנו 

 נחזק מרכיב זה באמצעות מפגשים שיחדדו את הקשר בין השלטון המקומי  – מומחים לשלטון מקומי

 במדינה למרכזי ויציירו את תמונת המאקרו של השלטון

 נעבוד על מרכיב זה באמצעות התלוות לאנשי השלטון המרכזי שהשירות הציבורי הוא  – משרתי ציבור

 שגרת יומם

 על ידי מפגש ודיון עם מובילי דעת קהל או מנהיגים– מובילי שינוי 

 

לבחון את רבות לעיבוד קבוצתי ואישי. במסגרת העיבוד הקבוצתי נעצור ת יוהזדמנו באופן שמאפשרהסמינר בנוי 

החוויות שעברנו, להתווכח על תכנים ששמענו ולהעצים את הידע אחד של השני. העיבוד האישי הינו פרטי ותלוי 

בכל אחת ואחד מכם. מרוצת הסמסטר לא תמיד מאפשרת לנו לעצור ולהתבונן על התהליך שאנחנו עוברים 

לרשותכם כדי להצליח להשתפר קצת, וחווים. אנחנו מזמינים אתכם לקחת את ההזדמנויות שהסמינר מעמיד 

 לגדול ולהתפתח.

                          

 

 חוברת זו עומדת לשימושכם ואנו מעודדים

 ! אתכם לכתוב ולנצור את החוויה

 

 תודתנו נתונה לחן טפר על הליווי וההכוונה, לרועי קרניאל על עיצוב החוברת, 

 ולאלה מכם שהציעו עזרה לאורך הדרך.

 

 תלמדו, תהנו מקווים ש

 ותקבלו הרבה השראה!

 צוות הסמינר

 

  עמרי פלדמן|    עדן הנדלמן | אינה בורשטיין
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חוברת הסמינר בנויה לפי לוח הזמנים בסמינר והיא פשוטה מאוד לניווט ושימוש. לאורך החוברת תמצאו את 

 האייקונים הבאים, שיעזרו לכם להתמצא במטרת הטקסט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טכניקות למידה, טכניקות עיבוד, טיפים

 מבנה חוברת הסמינר

 זיסמינר שלטון מרכ                                                                

 מידע אינפורמטיבי לסמינר: לו"ז, מידע על דוברים

 פיתוח רשת עמיתים

 עיבוד, כתיבה עצמית, סיכום הרצאות
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 ארוחת בוקר 7:00-7:45

 הרצאה בנושא "חלוקת גבולות  8:30-10:00
 ת אגף נהל, ממיכל גולדשטיין -בין הרשויות" 

 בכיר למינהל מוניציפלי, משרד הפנים

 פעילות בבית  –" האומץ להיות בלתי מושלם" 10:30-13:00
 הלוחם

 ארוחת צהריים  13:00-13:45

 תצפית הר הצופים + פעילות קצרה 14:15-14:45

 המשנה , ארז קמיניץ" החוק והשלטון המקומי" 15:00-16:00
 חייםלעניינים אזר ליועץ המשפטי לממשלה

  משרד המשפטיםסמינר ב פעילות סיכום 16:00-18:00

 ממשרד המשפטים )רכבת קלה/חנייה( פיזור 18:00

 

 ארוחת בוקר 7:00-7:45

 גיחות במשרדי ממשלה 8:30-13:15

 באוצר פתארוחת צהריים משות 13:30-14:00

 עיבוד הגיחות בזוגות 14:15-15:00

  –הרצאה בנושא "משבר הדיור בישראל"  15:00-16:30
 ערן ניצן סגן הממונה על התקציבים לנדל"ן 

 , משרד האוצרופנים

 הפסקה 16:30-17:00

 מנהל המינהל לשלטון , מרדכי כהןשיחה עם  17:00-18:00
 מקומי, משרד הפנים 

 התארגנות בחדרים 18:15-19:30

 שוק מחנה יהודה במאי" 5" – ארוחת ערב 19:30-20:30

 סיכום יום 20:40-22:00

 ערב חופשי  22:00

 

 12.3 -ה'יום  10.3 -ג'יום 

 ם הוסטל ההגעה לאבר 9:00-9:30

 נסיעה למרכז טאוב 9:30-10:00

 פעילות פתיחה 10:00-12:00

שגית  -הרצאה בנושא "דו"ח מצב המדינה"  12:00-13:15
 ויזל, חוקרת במרכז טאוב-יראזא

 צהריים רוחתא 13:15-13:45

עם השופטת סיור בביהמ"ש העליון + הרצאה  14:00-16:00
 דליה דורנרבדימוס 

משרד  צפתאולם  - הכנה לגיחותפעילות  16:30-18:00
 הכלכלה

 התארגנות בחדרים 18:15-19:00

 מסעדת ג'וזף – ארוחת ערב 19:00-20:00

   סיכום יום 20:15-21:15

 יציאה אופציונאלית לעיר העתיקה 21:15

 

 ארוחת בוקר 7:00-7:30

  –ת המדינה" הרצאה בנושא "הרפורמה בשירו 8:00-9:30
 , ראש המטה ליישום הרפורמה בשירות רון צור

 המדינה

 + ארוחת צהריים  גיחות במשרדי ממשלה  10:00-14:00
 עצמאית

 עיבוד גיחות בזוגות 14:15-15:00

 , מנהלת מינהל תכנון בינת שוורץשיחה עם  15:00-16:00
 במשרד הפנים

 רשויות הרצאה בנושא "הקשר בין הממשלה ל 17:00-18:00
 , ראש אגף פנים, דן להב –המקומיות" 

 תכנון ופיתוח, משרד ראש הממשלה

 התארגנות בחדרים 18:00-19:30

 מסעדת ג'וזף – ארוחת ערב 19:30-20:30

 שיחה עם מנהל אברם הוסטל  20:40-21:00

 סיכום יום 21:00-22:00

 

  לוח זמנים כללי

 מרכזי ןסמינר שלטו                                                                

 11.3 -ד'יום  9.3-ב' יום 
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 , הזכות לדעתלאלה שיש את "

 "החובה לפעוליש את 

 

 אלברט איינשטיין – 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 9.3שני יום 

 ם הוסטל ההגעה לאבר 9:00-9:30

 נסיעה למרכז טאוב 9:30-10:00

 פעילות פתיחה 10:00-12:00

שגית  -המדינה"  הרצאה בנושא "דו"ח מצב 12:00-13:15
 ויזל, חוקרת במרכז טאוב-אזארי

 צהריים רוחתא 13:15-13:45

עם השופטת סיור בביהמ"ש העליון + הרצאה  14:00-16:00
 דליה דורנרבדימוס 

אולם גלבוע משרד  - הכנה לגיחותפעילות  16:30-18:00
 הכלכלה

 התארגנות בחדרים 18:15-19:00

 ג'וזף מסעדת – ארוחת ערב 19:00-20:00

   סיכום יום 20:15-21:15

 יציאה אופציונאלית לעיר העתיקה 21:15
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 9.3-ב' יום 
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 למה אני הכי מחכה בסמינר?     

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

 במה אני רוצה להשתפר במהלך הסמינר?   

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

מישהו מהצוערים שאני רוצה להכיר יותר   

 ...בסמינר

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

שאלה שיש לי בנוגע לשלטון המרכזי ושארצה 

... להשיג עליה תשובה

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 פעילות פתיחת סמינר              

 סמינר שלטון מרכזי                                                                

ם
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 נקודות למחשבה לפני ששואלים שאלה:              

 :"שאלו את עצמכם האם השאלה שלכם ממשיכה את  "מסלול השיחה

מסלול השיחה שבחר הדובר או שהיא מסיתה אותו לדרך צדדית שאולי לא 

התכוון ללכת בה. תזמון: אם זו שאלת הבהרה, מתאים לשאול אותה תוך 

אלת עומק, שאלו את עצמכם אם ייתכן שהדובר ידבר כדי השיחה. אם זו ש

 על הנושא בהמשך.

 חשבו מי הדובר, מה הידע שלו בנושא, האם השאלה מתאימה מי הדובר :

לו? האם תשובה שלו יכולה לספק אתכם? חשוב לבחון מה האינטרסים 

 של הדובר או לחלופין מה עלול להביך אותו.

 לה, לשם מה אתם שואלים. : חדדו לעצמכם מה מטרת השא מטרת השאלה

יש מטרות רבות ושונות בשאילת שאלות, כגון: למידה, הבנה, בירור מידע, 

תוכחה, "העמדה במקום", חיזוק ידיעה, בדיקה, הערכה, -הבהרה, הוכחה

 הדגשה. בחרו את התזמון והניסוח בהתאם למטרה שבחרתם.

  חת ולתרגל אותה בראש פעם א לכתוב לעצמכם את השאלהמומלץ מאוד

 לפני ששואלים

 חשבו כיצד לזקק את השאלה שלכם, הכווינו את השגת תשובה מספקת :

הדובר לתשובה שתספק אתכם, תבהירו אם אתם מחפשים את עמדתו 

 האישית או ידע "אובייקטיבי", תנו לו רמזים: 

o "...הבנתי מדברייך ש... ולא הבנתי כיצד זה מתיישב עם" 

o לשאול את דעתך בנוגע ל..." "התרשמתי שעסקת הרבה ב... ורציתי 

 

 מתוך לקט מערכים פדגוגיים לפיתוח מיומנות שאילת שאלות

 אחד המדענים היהודים שזכה בפרס נובל לפיסיקה, 

 זקף את הצלחתו לזכות אמו, שבילדותו נהגה לשאול אותו :

 "האם שאלת שאלה מעניינת היום בבית הספר?"                              

ם
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 ויזל-שגית אזארי
 חוקרת במכון טאוב

 

 .דוקטורנטית בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. נשואה ואם לשני ילדים

 גוריון. -תואר שני בכלכלה ותואר ראשון בכלכלה ובִמנהל עסקים באוניברסיטת בן בעלת

ח מצב המדינה "דו“בספר  לכתיבת פרק בנושא רווחה בין היתר כחוקרת במרכז טאוב הייתה שותפה

כמו כן היא ″. 2014ח מצב המדינה "דו“קשישים עבור  ולכתיבת פרק בנושא רווחה בקרב″, 2011-2012

 .חוקרת את נושא השקיפות בתקציב המדינה

נושאים: חינוך, שוק העבודה, רווחה  5כלכליים לקידום -מפתח כלים מאקרו מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

תית, בריאות וכלכלה בישראל, וחותר להשפיע על המדיניות הציבורית בישראל באמצעות קשר ישיר עם מקבלי ההחלטות ועל חבר

 ידי פיתוח השיח הציבורי בתהליך קבלת ההחלטות. 
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 דליה דורנר
 שופטת בדימוס

 

הצבאית  בפרקליטותבצה"ל שירתה . 10כשהיתה בת בטורקיה, ועלתה לישראל  1934נולדה בשנת 

לאחר  משנה.-השתחררה בדרגת אלוף, כסנגורית הצבאית הראשית ושופטת בית הדין הצבאי לעירעורים

מונתה לשופטת בבית  1994-, ובבבאר שבע ובירושלים שופטת בבית המשפט המחוזישחרורה כיהנה כ

זוהתה כדבקה במיוחד בזכויות האדם .  2004המשפט העליון, שם כיהנה עד פרישתה לגמלאות בשנת 

וכפרשנית מרחיבה של חוקי היסוד. מכהנת כנשיאת נועצת העיתונות, ועמדה בראשות ועדת החקיה 

   האחרונות לנשיאות המדינה הממלכתית לניצולי השואה. התמודדה בבחירות 

 ג
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daliad@court.gov.il 

 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 ?מה אני יודע על המשרד הממשלתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  כלי לעידוד חשיבה בפתיחה של נושא   –יר"ל              

 סמינר שלטון מרכזילמדתי                                             –רוצה לדעת —יודע                                                        

 מה אני רוצה לדעת?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________________________ 

מכוון בין השאר ללמידה משמעותית  ראציונאל הסמינר

במהלך הסמינר. הלמידה מתבצעת מהשיחות השונות, 

 בעיקר בגיחות, אך לא רק. –ומהחוויות אותן נחווה 

לכן אנו משתמשים בכלי העיבוד הנ"ל, על מנת לאפשר 

 חוויית למידה משמעותית ועמוקה יותר.

 

 –משתתפים כשלומדים משהו, יש ידע מוקדם ל יודע:

ם. לפעמים הוא נכון, לפעמים הוא גם לא נכון, אבל הוא קיי

וחשוב לא  ,קייםה מכירה בידע ומשמעותית למידה נכונה

 להתעלם ממנו.

מציפה , 'עניין'שיטה זו מכניסה את האנשים לרוצה לדעת: 

מה זה אומר : לאנשים לחשוב רגע נושאים חשובים וגורמת

 ?לי? האם אני מתחבר

אלה החשובה ביותר, שנשאלת בסוף האירוע. על הש למדתי:

סמך הדברים הקודמים שעלו, יש לשאול מה למדתי מהחוויה 

 או האירוע אליו התכוננתי.
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 נק' למחשבה ותשומת לב –רושם ראשוני         

מעניין לחשוב איזה רושם ראשוני אנחנו מותירים, אך גם מה משפיע על הרושם 

 ו מקבלים ממישהו שפגשנו.הראשוני שאנחנ

 ,קשר עין הבעת פנים יכולה לבטא אנרגיה ומוטיבציה או דכדוך ודכאון. צרו אופטימיות:

 על הופעה חיובית אנשים מגיבים בחיוב ובחיוך.. גייסו את המרץ שלכםהעלו חיוך, 

)ללא יציבת גופנו משקפת חלק מהאופי שלנו. עמידה איתנה  יציבה והליכה בטוחה:

 נותנת תחושת יציבות ועוצמה.שקל מרגל לרגל( העברת מ

מראה מרושל ולא מטופח עלול ליצור רושם שלילי. תשומת הלב  הופעה מטופחת:

עלולה לסטות מהעיקר ולהתמקד במראה. מראה מטופח לעומת זאת, יוצר תחושת 

. תשומת לב רבה מוקדשת לשיער חיוניות. נעים יותר לדבר עם אדם שנראה מטופח

 דיים.ולכפות הי

הדרך היעילה ביותר לפתוח בקשר הדדי כלשהו היא בשיגור מסרים  המילים הראשונות:

של "תודה". למשל: "תודה שמצאת זמן להיפגש איתי, אפרת" או: "לכבוד הוא לי לפגוש 

אותך סוף סוף, חנן". אלה הם מסרים מעולים לפגישות של פעם ראשונה. השם הוא 

 ומת ליבו ולזכות אתכם ביחס חיובי.י לעורר את תש, פנו לאנשים בשמם, זה עשומותג

יכול לשדר ביטחון והחלטיות או הססנות וחולשה. דיבור מהיר  סגנון דיבור סגנון הדיבור:

וקדחתני משדר חוסר ביטחון ומשרה אווירה לא נעימה של עצבנות ואי שקט. אם אתם 

 מדברים בקול מתון ובנימה שלווה, נעים להאזין לכם. 

הוא סעיף חשוב מאוד בהופעה החיצונית. חוש הריח של כולנו פועל לטובתנו  חרי ריח:

וגם לרעתנו. ריח טוב בעוצמה מתאימה יכול להפוך אותנו לממגנטים. לעומת זאת, אדם 

  שנודף ממנו ריח רע, לא יוצר רושם חיובי.

 יץ, תמי לנצוט ליבובהמדריך להתנהלות חברתית –הספר "סיביליטי" מנוסח על בסיס 
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 על שפותח הארגונית בותהתר בתחום מודל הוא שיין של הפירמידה מודל

 המודל העשרים. המאה של השמונים בשנות (Schein Edgar) שיין אדגר ידי

 פרקטיים כלים לראשונה ונתן ארגונית" "תרבות המונח את להגדיר עזר

 ארגונית. תרבות של למדידה

  

 

 

 העוסקים על לרוב המקובלת ישהג  ,הפונקציונליסטית הגישה היא ממנה יוצא שיין של המודל אשר הארגונית בתרבות הגישה

 המשותפים וערכים נורמות של אוסף היא ארגונית שתרבות גורסת זו גישה ארגוניים(. יועצים מנהלים, מניות, )בעלי הניהולי בצד

 פעולה. ושיתוף ללכידות הבסיס את ויוצרים ולעובדים להנהלה

  

 מציע שיין .הארגונית התרבות חוזק של לבדיקה מחקרי כלי מתאר ואף בארגון הארגונית התרבות של תיאורי כלי הוא המודל

 עיקריים: רבדים לשלושה ארגונית" "תרבות הקרוי הפסיפס את לחלק

 של לטבעה ביחס למשל, להתקיים, יכולות כאלה אמונות לעובדים. המשותפות כלל(-בדרך מודעות )לא אמונות יסוד: הנחות .1

 בארגון. היחסים מערכת

 בארגון. והמקובלות הרצויות ההתנהגות דרכי לגבי תפישות רות,מוצה נורמות ערכים: .2

 כוללים הסממנים שיין, של הגדרתו פי-על ומרגיש. שומע רואה, בארגון שהמבקר לצפייה הניתנים דברים אותם כל סממנים: .3

 פיזיים. ואובייקטים חפצים והן התנהגות צורות הן

  

 היסוד שהנחות כך היררכי באופן הרבדים שלושת את מתאר שיין פירמידה. תבצור אנכית להצגה ניתנים שיין של הרבדים שלושת

 מאליהם",-מובנים והפכו שהתמסדו "ערכים הן היסוד הנחות כלל-בדרך שיין, פי-ועל ביותר, המופשטת הרמה את מייצגות

 הערכים. מאשר יותר גבוהה ברמה נמצאות היסוד שהנחות ברור זאת ומבחינה

 של וההתנהגותי הפיזי הבסיס את מייצגים הסממנים סממנים. מאשר יותר גבוהה הפשטה ברמת איםנמצ הערכים שני, מצד

 יותר. גבוה ורגשי קוגניטיבי רובד מייצגים היסוד והנחות שהערכים בעוד הארגונית", "התרבות

  

 המודל בעזרת ארגונית תרבות עוצמת מדידת

 את למדוד מנת על מהתרבות. חלק ולחוות עצמו בארגון ראשוני זמן תלבלו יש ארגון לחקור להתחיל מנת על כי הדגיש שיין

 וראיונות. מסמכים בתצפיות, שימוש נערך עצמה הארגונית התרבות

 וכדומה. מוחות סיעור פגישות, ישיבות,– דוגמה בארגון. קיימת אשר מסוימת פרקטיקה בוחרים בארגון מסוימת שהות לאחר

 – אספקטים שני בודקים כעת

 - ממדים משני ומורכב )נורמות( למתרחש )ערכים( המוצהר בין הלימה בודק אשר האובייקטיבי הפער שאלת :אובייקטיבי רפע .1

 של הביצוע האם - אפקטיבי ממד מסוים(. ערך שמבטאת )פרקטיקה המוצהר לקיום סממנים ישנם האם - מינימילי ממד

 בסגן רואה שהוא מצהיר במשרד האגף מנהל אם לדוגמא: .המבוקש הערך מטרת את השיגה – אפקטיבית הינה הפרקטיקה

 קטן הכי בחדר יושב שלו שהסגן הם הסממנים הזו, ההצהרה ומול אותו, מעריך מאד והוא ביותר, המרכזיים העובדים כאחד שלו

 שנאמרו. הערכים את תאם לא הפיזי הסממן כי אפקטיביות חוסר פה יש הבניין, בכל ומוזנח

 האם - העובדים ידי על למתפרש )ערכים( המוצהר בין הפער ידי על הסכמה בודקת הסובייקטיבי הפער שאלת :יסובייקטיב פער .2

 כדי ידו. על מוערכים מאד שהעובדים אומר האגף מנהל דוגמא: מתקיים. ההנהלה ידי על המוצהר הערך כי מסכימים אכן העובדים

 מוערכים. מרגישים םה האם העובדים את נשאל הסובייקטיבי, הפער את לבדוק

  

 והעובדים כראוי מתרחשת הפרקטיקה - גבוהים וההסכמה ההלימה כאשר הינה חזקה ארגונית תרבות - התוצאות ניתוח

 האחרון בשבוע שעלו בעיות על מדברים שבה מחלקתית שבועית פגישה קיימת בארגון – דוגמה מתקיים. הערך כי מסכימים

 העובדים וכי בעיות, שם עולות ואכן מתרחשות אכן הפגישות כי תמצא חזקה ארגונית ותתרב מקצועיות. העלאת של ערך מתוך

 ו/או ההלימה כאשר – חלשה ארגונית תרבות מקצועיות. העלאת של הערך את כמיישמות האלה הפגישות קיום את תופסים

 אלה. פגישות של החשיבות מה מבינים ולא זמן של בזבוז מרגישים כשהעובדים חלשים, ההסכמה

 מודל הפירמידה של שיין ללמוד ארגון  

 סמינר שלטון מרכזי                                                                
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 ורצוי לשמור על קשר ... אנשים שפגשתי  -רשת עמיתים 

 נר שלטון מרכזיסמי                                                                

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________פון: טל 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 
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 דף חופשי – 9/3יום שני 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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 שנים.  20היה לפני הזמן הכי טוב לשתול עץ "

 "ועכשיהזמן הבא הכי טוב הוא 

  פתגם סיני  –

 

 ארוחת בוקר 7:30-8:00

 פרקטיקום 8:30-13:15

 באוצר פתארוחת צהריים משות 13:30-14:00

 עיבוד הגיחות בזוגות 14:15-15:00

בישראל" הרצאה במשרד האוצר עם "משבר הדיור  15:00-16:30
 ערן ניצן

 הפסקה 16:30-17:00

 היכרות עם המינהל –שיחה עם מרדכי כהן  17:00-18:00
 לשלטון מקומי

 מנוחה והתארגנות בחדרים 18:15-19:30

 במאי" שוק מחנה יהודה 5" – ארוחת ערב 19:30-20:30

 סיכום יום 20:40-22:00

 ערב חופשי 22:00

 

 10.3 -ג'יום 

 10.3 שלישייום 
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דברים שראיתם במהלך היום. חשוב  – מה את/ה רואה. 1 

בגודל חדר במשרד  אובייקטיבי:לכתוב עובדות אובייקטיביות )

במשרד קטנטן, יושבים  בעלי תפקידים. סובייקטיבי: 3יושבים 

 בעלי תפקידים(. 3ראית ות נובצפיפ

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

מה אנחנו חושבים על מה שראינו.  – חושב/תמה את/ה  .2

חשוב לציין מחשבות בעלות חשיבות ללמידה, תחשבו מה 

מהות הדבר שראיתם )לדוגמא: אני חושב  יתכן שקורה או מה

אנשים בחדר מעודד למידת עמיתים ותחושת  3שזה שיושבים 

 3חיבור בין העובדים. או לחילופין, אני חושב שזה שיושבים 

 אנשים בחדר מייצר חוסר מרחב פרטי לכל אחד מהעובדים(.

_________________________________________

_________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

כאן המרחב לשאול שאלות המשך, להעמיק ולבחון את המציאות מנקודת מבט לומדת ושואלת ולא  – שואל/תמה את/ה  .3

ות דברים חדשים, נוספים, משלימים מבקרת. השאלה תפתח פתח למרחב חדש של למידה. מתוך מה שראינו, נוכל לגל

שכלת ומהותית או עניין טכני, ומהי ההתמודדות בין אנשים בחדר היא החלטה מו 3לדוגמא: אני שואל אם ההחלטה שישבו )

 (המצוי לראוי מהבחינה הפיזית בתוך השירות הציבורי?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 10/3 במשרד ממשלתיראשונה גיחה ל יבוד ורפלקציה ע             

 סמינר שלטון מרכזי

רפלקציה היא תהליך קוגניטיבי מורכב של חשיבה ועיון מעמיק, 

המאפשר הבנייה מחדש של בעיה, התנסות או ידע קיים, ויוצר 

 תשתית לתובנות עשירות בעתיד.

נה בעיבוד הגיחה, נבקש לזמן אתכם לתהליך של למידה בשו

מתהליך של ביקורת וצפייה מבחוץ. ההבנה בבסיס ההזמנה הזו 

היא שאנחנו נהיה חלק מהמערכת, והמטרה היא ללמוד, להעמיק 

ולקיים עירעור והירהור על המציאות הקיימת בכדי שבעתיד נוכל 

לשמר חוזקות ולחולל שינוי לטובה בנקודות הדורשות חיזוק 

 ושיפור.

הוא  "מנהיגות במבחן"נסקי בספרו של רונלד חפץ ומרטי לי

מסביר תהליך שינוי מבפנים כ'אתגר הסתגלותי' שהוא אתגר 

שכדי לפתור אותו, המציאות מחייבת למידה. זאת בשונה מ'בעיה 

 טכנית' שאותה ניתן לפתור באמצעות כלים ידועים וקיימים. 

לפיכך, בסיום הזמן במשרד הממשלתי, אתם מתבקשים לשבת 

 ית הלמידה.יחדיו ולעבד את חווי

והכוונה היא להיכנס לשגרת  לשלושה שלביםהעיבוד נחלק 

חשיבה שתעודד יצירת התבוננויות זהירות ופרשנויות מושכלות. 

 היא מסייעת לעורר סקרנות ומכינה את הבמה לחקר מעמיק.
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 דף זה יצולם ויועבר לשאר חברי הקבוצה. הקפידו על כתב קריא בבקשה.* 

 

 __________________________________________שם המשרד והמחלקה: _______________________________________

 __________________________________________________________שם החונך שלכם והתפקיד שלו: _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ושכדאי לשתף את כולםנקודות מעניינות שהבחנתם בהם  ספרו על

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________ :הצוערים שמות

 

 10/3לגיחה הראשונה סיכום אינפורמטיבי           

 סמינר שלטון מרכזי

 

מה תפקיד המשרד במערכת השלטון המרכזי? מהי 

נקודת ההשקה של המשרד עם הרשויות המקומיות 

 )אם יש כזאת(? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

__________________ 

 

 

 

אנשים מעניינים שפגשת במהלך הגיחה והתפקידים 

                                                                       שלהם?

         ג

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________ 
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כתיבה חופשית, מה הרגש שליווה אותך במהלך היום, איך אתה מסכם אותו מבחינת תחושה  –איך הרגשתי היום 

_________________________________________________________________________________________אישית

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 דברים שגיליתי או הבחנתי בעצמי שאני אשמח לשפר לקראת ההמשך

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 חושב שהייתי טוב בהם במהלך היוםנקודות שאני 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 היוםמהגיחה דברים שחשוב לי לזכור 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 10/3גיחה ראשונה דף לרפלקציה עצמית            

 סמינר שלטון מרכזי
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 ערן ניצן 

 , משרד האוצרסגן הממונה על התקציבים לנדל"ן ופנים

 eranni@mof.gov.il 

תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת ת"א ותואר שני בעל  .נשוי ואב לשניים ,40בן 

כרפרנט בתחומי תעשייה  באוצר עבד באגף התקציביםבעבר אילן. -במשפטים מאוניברסיטת בר

כסמנכ"ל השקעות  וכןכיהן כסמנכ"ל התאחדות הקבלנים . ותיירות וכרכז בתחומי תקשורת ופנים

 וכחי מזה כשנה וחצי.. מכהן בתפקידו הנופיתוח במשרד התיירות

פועל כיחידה מקצועית ומרכזית בתוך משרד האוצר והוא אחראי על קביעת המדיניות הכלכלית  במשרד האוצר תקציביםהאגף 

כלכלית של -של הממשלה. בין תפקידיו העיקריים: הכנת תקציב המדינה והגשתו לאישור הממשלה וכן גיבוש המדיניות המאקרו

צוות נדל"ן ושלטון מקומי אחראי על נושאי פנים ורשויות מקומיות; שיכון דתות  .קבלי ההחלטותהממשלה והגשתה לאישור מ

 ופריפריה; ועל מנהל מקרקעי ישראל, תכנון והגנת הסביבה.
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ם

יו
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

ם
יו

 
שי

לי
ש

 
10

.3
 

mailto:eranni@mof.gov.il
mailto:eranni@mof.gov.il


20 
 

 

 

0 

 

 

 

  

 מרדכי כהן 
 משרד הפניםי, מנהל המינהל לשלטון מקומ

 mekomi@moin.gov.il 

על תואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך , נשוי ואב לשלושה. ב43בן 

 מנהל עסקים אוניברסיטת מנצ'סטר, שימש בשנים האחרונות כסמנכ"ל חינוך בקרן רש"י. 

 

הוא פועל  .הוא הגורם המקצועי במשרד הפנים, המופקד על אופיו ופעולתו של השלטון המקומי בארץ מינהל השלטון המקומי

ו של השלטון המקומי כגורם משמעותי בפיתוח איכות החיים של תושבי המדינה, מתן שירותים וטיפוח הקהילות חיזוק מקומל

 .המקומיות, תוך חיזוק הדמוקרטיה המקומית

 

 

 ג
ם

יו
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 ורצוי לשמור על קשר ... אנשים שפגשתי  -רשת עמיתים

 סמינר שלטון מרכזי                                                                

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________לפון: ט

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 
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 דף חופשי – 10/3יום שלישי 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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 ארוחת בוקר 7:00-7:30

רון  -הרצאה בנושא "הרפורמה בשירות המדינה"  8:00-9:30
 צור, ראש המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה

 גיחות במשרדי ממשלה  + ארוחת צהריים עצמאית 10:00-14:00

 עיבוד גיחות בזוגות 14:15-15:00

שיחה עם בינת שוורץ, מנהלת מינהל תכנון במשרד  15:00-16:00
 םהפני

הרצאה בנושא "הקשר בין הממשלה לרשויות  17:00-18:00
דן להב, ראש אגף פנים, תכנון  –המקומיות" 

 ופיתוח, משרד ראש הממשלה

 התארגנות בחדרים 18:00-19:30

 ארוחת ערב 19:30-20:30

 שיחה עם מנהל אברם הוסטל  20:40-21:00

 סיכום יום 21:00-22:00

 ערב חופשי 22:00

 11.3רביעי ם יו

 10.3 -ד'יום 

  ,ישכחו מה אמרתם ומה עשיתםלמדתי שאנשים "

 ."איך גרמתם להם להרגישאבל הם בחיים לא ישכחו 

 , משוררת וסופרת אמריקאיתמאיה אנג'לו– 

ם
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 רון צור

 , נציבות המדינהראש המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה

  rontz@csc.gov.il 

נשוי ואב לשניים. בעל תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה מטעם אוניברסיטת בר אילן ותואר שני  ,47בן 

שנים,  18-עובד בשירות המדינה כ במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, שניהם בהצטיינות.

הל ומשאבי בתפקידים ביצועיים בוועדה לאנרגיה אטומית. בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל בכיר למנ

 .אנוש של הוועדה

, כחלק מהשירות הציבורי, שליחות בעלת משמעות אסטרטגית ראש המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינהכ רואה בתפקידו

הובלת תהליכים אסטרטגיים וארוכי טווח שיאפשרו את מיצוי הפוטנציאל במדינת ישראל,  , תוךלעתידה של מדינת ישראל

 .ובהישגיה, במדע, במחקר, בחינוך ובחברה בחזונה, בהון האנושי שבה

 

 ג
ם

יו
- 
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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דברים שראיתם במהלך היום. חשוב  – . מה את/ה רואה1 

לכתוב עובדות אובייקטיביות )אובייקטיבי: במשרד בגודל חדר 

בעלי תפקידים. סובייקטיבי: במשרד קטנטן, יושבים  3יושבים 

 בעלי תפקידים(. 3בצפיפות נוראית 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

מה אנחנו חושבים על מה שראינו.  – מה את/ה חושב/ת. 2

חשוב לציין מחשבות בעלות חשיבות ללמידה, תחשבו מה 

יתכן שקורה או מה מהות הדבר שראיתם )לדוגמא: אני חושב 

אנשים בחדר מעודד למידת עמיתים ותחושת  3שזה שיושבים 

 3חיבור בין העובדים. או לחילופין, אני חושב שזה שיושבים 

 ים בחדר מייצר חוסר מרחב פרטי לכל אחד מהעובדים(.אנש

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

כאן המרחב לשאול שאלות המשך, להעמיק ולבחון את המציאות מנקודת מבט לומדת ושואלת ולא  – . מה את/ה שואל/ת3

מבקרת. השאלה תפתח פתח למרחב חדש של למידה. מתוך מה שראינו, נוכל לגלות דברים חדשים, נוספים, משלימים 

ושכלת ומהותית או עניין טכני, ומהי ההתמודדות בין אנשים בחדר היא החלטה מ 3)לדוגמא: אני שואל אם ההחלטה שישבו 

 (המצוי לראוי מהבחינה הפיזית בתוך השירות הציבורי?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 11/3 במשרד ממשלתיייה שנגיחה ל עיבוד ורפלקציה             

 סמינר שלטון מרכזי

רפלקציה היא תהליך קוגניטיבי מורכב של חשיבה ועיון מעמיק, 

המאפשר הבנייה מחדש של בעיה, התנסות או ידע קיים, ויוצר 

 תשתית לתובנות עשירות בעתיד.

בעיבוד הגיחה, נבקש לזמן אתכם לתהליך של למידה בשונה 

חוץ. ההבנה בבסיס ההזמנה הזו מתהליך של ביקורת וצפייה מב

היא שאנחנו נהיה חלק מהמערכת, והמטרה היא ללמוד, להעמיק 

ולקיים עירעור והירהור על המציאות הקיימת בכדי שבעתיד נוכל 

לשמר חוזקות ולחולל שינוי לטובה בנקודות הדורשות חיזוק 

 ושיפור.

הוא  "מנהיגות במבחן"בספרו של רונלד חפץ ומרטי לינסקי 

ר תהליך שינוי מבפנים כ'אתגר הסתגלותי' שהוא אתגר מסבי

שכדי לפתור אותו, המציאות מחייבת למידה. זאת בשונה מ'בעיה 

 טכנית' שאותה ניתן לפתור באמצעות כלים ידועים וקיימים. 

לפיכך, בסיום הזמן במשרד הממשלתי, אתם מתבקשים לשבת 

 יחדיו ולעבד את חוויית הלמידה.

והכוונה היא להיכנס לשגרת  שלבים לשלושההעיבוד נחלק 

חשיבה שתעודד יצירת התבוננויות זהירות ופרשנויות 

מושכלות. היא מסייעת לעורר סקרנות ומכינה את הבמה 

 לחקר מעמיק.
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 דף זה יצולם ויועבר לשאר חברי הקבוצה. הקפידו על כתב קריא בבקשה. *

 

 __________________________________________: _______________________________________שם המשרד והמחלקה

 __________________________________________________________: _____________שם החונך שלכם והתפקיד שלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספרו על נקודות מעניינות שהבחנתם בהם ושכדאי לשתף את כולם

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________ :שמות הצוערים

 

 11/3לגיחה השנייה סיכום אינפורמטיבי          

 סמינר שלטון מרכזי

 

מה תפקיד המשרד במערכת השלטון המרכזי? מהי 

נקודת ההשקה של המשרד עם הרשויות המקומיות 

 )אם יש כזאת(? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

__________________ 

 

 

 

התפקידים אנשים מעניינים שפגשת במהלך הגיחה ו

                                                                       שלהם?

         ג

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________ 
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כתיבה חופשית, מה הרגש שליווה אותך במהלך היום, איך אתה מסכם אותו מבחינת תחושה  –איך הרגשתי היום 

_________________________________________________________________________________________אישית

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 דברים שגיליתי או הבחנתי בעצמי שאני אשמח לשפר לקראת ההמשך

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 חושב שהייתי טוב בהם במהלך היוםנקודות שאני 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 היוםמהגיחה דברים שחשוב לי לזכור 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 11/3גיחה שנייה דף לרפלקציה עצמית    

 סמינר שלטון מרכזי
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 בינת שוורץ 
 ראש מינהל התכנון, משרד הפנים

 tichnun@moin.gov.il ,02-6701454 

מונתה למתכננת הראשית של החברה להגנת הטבע.  1995-בלמדה גיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. 

, שם היוותה גורם מרכזי כעבור שנתיים מונתה להיות מנהלת תחום תכנון ארוך טווח במשרד הפנים

מגזר ועבדה בצ, "סמנכ"לית במע. כיהנה כלמתכננת מחוז ירושליםמונתה  2001-. ב35בגיבוש תמ"א 

מונתה לעמוד בראש מינהל התכנון במשרד הפנים,  2011 -ב .כסמנכ"לית בחברת אביב הנדסה הפרטי

 שם הובילה את הרפורמה בתכנון והבנייה.

שירות וניהול (; מקצועי במשרד הפנים, שתפקידיו המרכזיים הם:ייזום תכנון )תכנון מסדיר-הוא גוף מטה תכנוני מינהל התכנון

 .פיקוח ובקרה; וחיה, בקרה וקידום של תכניותשירות, הנ; תהליך
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ם
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

ם
יו

 
עי

בי
ר

 
11

.3
 

mailto:tichnun@moin.gov.il
mailto:tichnun@moin.gov.il


29 
 

 

 

0 

 

 

 

  

 דן להב 

 תוח, משרד ראש הממשלהראש אגף פנים, תכנון ופי

 DanL@pmo.gov.il 

בתחומי מדיניות פנים ובכלל זה שלטון מקומי, מדיניות תכנון, מוביל את פעילות משרד ראש הממשלה  אגף פנים, תכנון ופיתוח

ן אישי והיערכות לחירום ושירותי דת. האגף פיתוח והקצאת קרקעות, הגירה, חקלאות ופיתוח הכפר, איכות סביבה, ביטחו

מתמחה בגיבוש ובניהול תוכניות פיתוח ופרויקטים לאומיים ביצועיים, חוצי ממשלה ורב מערכתיים. במסגרת זו האגף מפתח 

ומנהל תוכנית פיתוח אזורי, התיישבותי ומגזרי. כמו כן, מוביל האגף את פעילות משרד ראש הממשלה בתחום התפוצות 

 .רהוההסב
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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 ירון בורגין 
 מנהל "אברהם הוסטל"

 yaron.burgin@gmail.com  

ירון הוא תרמילאי עולמי נלהב, שרדף . ", אחד הבעלים והמנהל של אכסניית "אברהם הוסטל37בן 

גג של ההוסטלים -ארגון)  ILHאחר החלום להפוך את ישראל ליעד תרמילאים משמעותי. הוא ממייסדי

ות (. יחד עם שותפיו, ירון מביא סטנדרטים חדשים וחדשניים לתעשיית התיירבישראל הפרטיים

 בישראל.

מההוסטלים הפרטיים בישראל ופועלת לקידום התיירות העצמאית הנכנסת  30-מאגדת מעל ל ILH - Israel Hostels רשת

 )בשונה מתיירות קבוצות(.לארץ 
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:
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 _____________________________________________________ שם:  

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 ורצוי לשמור על קשר ... אנשים שפגשתי  -רשת עמיתים

 סמינר שלטון מרכזי                                                                

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 

 _____________________________________________________ שם:

 _________________________________________________ תפקיד:

 __________________________________________________ משרד:

 __________________________________________ איפה נפגשנו:

 ____________________________________________________ מייל:

 __________________________________________________טלפון: 
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 דף חופשי – 11/3יום רביעי 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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 ארוחת בוקר 7:30-7:45

 -"חלוקת גבולות בין הרשויות" הרצאה בנושא  8:30-10:00
 למינהל בכיר אגף מנהלת, מיכל גולדשטיין

 הפנים משרד מוניציפלי,

בבית  פעילות –"האומץ להיות בלתי מושלם"  10:30-13:00
 הלוחם

 ארוחת צהריים  13:00-13:45

 תצפית הר הצופים + פעילות קצרה 14:15-14:45

, המשנה " ארז קמיניץהחוק והשלטון המקומי" 15:00-16:00
 לעניינים אזרחיים ליועץ המשפטי לממשלה

  סמינר פעילות סיכום 16:00-18:00

 ממשרד המשפטים )רכבת קלה/חנייה( פיזור 18:00

 12.3 -ה'יום 

 12.3 חמישייום 

 כמה  חלק גדול מהכישלונות בחיים הם אנשים שלא ידעו"

 "לוותרכשהם החליטו קרובים הם להצלחה 

 תומאס אדיסון -
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 מיכל גולדשטיין
 .נהלת אגף בכיר למינהל מוניציפלי, משרד הפניםמ

 michalgo@moin.gov.il 

 

בעלת תואר מוסמך במנהל ציבורי מטעם . עה ילדים. מתגוררת במעלה אדומיםנשואה ואם לארב

 האוניברסיטה העברית.

 

בסיוע להנהלת משרד הפנים ויחידותיו, בגיבוש מדיניות וקבלת החלטות באמצעות  עוסק האגף הבכיר למינהל מוניציפלי

מעה של מדיניותו בשלטון המקומי, וקידום סקרים ומחקרים, במתן מענה לצרכי השלטון המרכזי בכל הנוגע למימוש והט

הפעילות המקצועית והניהולית ברשויות המקומיות על מנת לשפר וליעל את תפקודן. זאת באמצעות מערכת ההדרכה 

 המפעמים.  -והפיתוח ברשויות המקומיות 
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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 רועי בן טולילה

 מאמן אישי, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות

 roeitolila@gmail.com 

ון בעבדה והיום גר במבוא בית"ר. בעל תואר ראש גדל בקיבוץ קבוצת יבנה , נשוי ואב לשלושה.32 בן

שנים, כחלק  עשרהתגייס ושירת כסמ"פ ביחידת מגלן. לפני  סוציאלית ותואר שני בייעוץ ארגוני.

בפעילות בג'נין נפצע מאש כוחותינו באורח אנוש בעמוד השדרה, ולכן הוא נותר משותק מתפקידו, 

 בפלג גופו התחתון.

ישראל לכדורסל בכסאות גלגלים, ובה הוא נחשב לבעל כחלק מתהליך השיקום החל לשחק כדורסל, והיום הוא שחקן נבחרת 

 דרגת הנכות הגבוהה ביותר. אחרי הפציעה גם פנה לתחום האימון האישי )קואצ'ינג(, ואף הקים חברה לאימון אישי.
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:
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 שאלות שעולות לי במהלך השיחה:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 נושאים שארצה להעמיק בהם בהמשך:
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 ארז קמיניץ

 , משרד המשפטים.לעניינים אזרחיים המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 erezk@justice.gov.il 

במשרד עורכי דין  בעבר, בעל תואר שני במשפטים )בהצטיינות( מהאוניברסיטה העברית, עבד 45 בן

במהלך השנים . ף למחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט אזרחי( במשרד המשפטיםהצטר ובהמשךפרטי 

המחלקה, המחלקה עוסקת בייעוץ משפטי למשרדי הממשלה ובייעוץ התקדם עד לדרגת ראש תחום 

המשנה ליועץ  לתפקיד 2013מונה בשנת  דיני הקניין ודיני תכנון ובנייה.חקיקה. בין הנושאים: 

 .יםלעניינים אזרחי לממשלהי המשפט

עוסקת בתחומים מגוונים של המשפט האזרחי כגון דיני קניין, נזיקין, חוזים, ירושה והתיישנות. עוד  המחלקה למשפט אזרחי

היא מטפלת בנושאי בנקאות וביטוח, הגנת הצרכן, מסחר אלקטרוני, שירות נתוני אשראי ונושאים מסחריים אחרים. 

 .נון והבניה ודתותהמחלקה עוסקת בתחום השלטון המקומי, דיני התכ
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 נקודות מעניינות שעלו בשיחה:
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 מחשבה מעניינת שעלתה לי

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

יר את עיני אמשהו שה

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 

משהו שהשאיר לי טעם של עוד 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____ 

משהו שרציתי להגיד/לשאול ולא 

הספקתי 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

______ 

מישהו או משהו ששמעתי ונתן לי 

השראה ___________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_________________ 

משהו מקומם שגרם לי להרים גבה 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________ 

סתם משהו... 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__ 

 פעילות סיכוםענייני פנים               

 סמינר שלטון מרכזי                                                                
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 דף חופשי – 12/3מישי סיום יום ח

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

ם
יו

 
שי

מי
ח

 
12

.3
 



39 
 

 

 

 משרד הכלכלה

, תכנית אב לתעשייה בישראל, במינהל אזורי פיתוח -מנהלת תחום בכיר  -חווה מונדרוביץ' 

 ובוגרת תכנית הצוערים שלירות המדינה. 

מינהל אזורי פיתוח אחראי על אחד מכלי הסיוע החשובים במשק הישראלי  

 לפיתוח התעשייה, מיגור האבטלה ועידוד הצמיחה בפריפריה. 

 02-6662743טל':  chava.mondrowitz@economy.gov.il: מייל 

מנהלת תחום תכנון ומעקב, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות. ממפתחות תכנית   -מירי שמואלי 

מערכת ממוחשבת לתכנון ממשלתי רוחבי )תמ"ר(. המערכת הוטמעה  -תמ"ר 

 י ממשלה ומאפשרת להם מעקב ובקרה על תכניות עבודה.בכמה משרד

אגף מטה הכפוף למנהל הכללי של המשרד ופועל לשיפור איכות המדיניות 

המשרדית ותהליכי קבלת ההחלטות דרך גיבוש תוכנית פעולה אסטרטגית 

 והתוויית הדרך ליישומה.

 02-6662413: טל' Miri.Shmueli@Economy.gov.ilמייל: 

 משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים. אחראי על יוזמת החינוך  –ראש אגף תקציבים   -דודי מזרחי 

 הדיפרנציאלי.

ִמינהל כלכלה ותקציבים אחראי לתכנון ולקביעה של מסגרות תקציב המשרד 

מזרחי מבקשת להעביר  ותכניות העבודה. יוזמת החינוך הדיפרנציאלי באחריות

תקציבים מרשויות מקומיות חזקות ולתקצב איתם מערכות חינוך ברשויות 

 חלשות על מנת ליצור שוויון ולצמצם פערים במערכת החינוך.

 02-5602393טל':  dudim@education.gov.ilמייל: 

. רויקטים ושיתופי פעולה פדגוגיים, לשכת המשנה למנכ"לפ -מנהלת תחום   -נועה גבעון 

 בוגרת תכנית צוערים לשירות המדינה.

 050-6205996טל':  noagi@education.gov.ilמייל: 

 מנהל אגף מיפוי ותכנון.   -גנאדי קמינצקי 

סי של מערכת החינוך על כל גווניה האגף למיפוי ותכנון אחראי על התכנון הפי
ושלביה בכל הרשויות המקומיות בישראל. הלקוחות העיקריים של האגף הן 

 הרשויות המקומיות. העבודה השוטפת מתבצעת ע"י פנייה של הרשויות לאגף.

 02-5603382טל':  genadyka@education.gov.ilמייל: 

 

 

 

 

 ריכוז חונכי גיחות במשרדים הממשלתיים

 סמינר שלטון מרכזי                                                                
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 מינהל שלטון מקומי ומינהל התכנון –משרד הפנים 

 סגן מנהל אגף כח אדם ושכר ברשויות המקומיות. מינהל לשלטון מקומי   -רועי דהן 

תפקיד האגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות כולל אחריות על קביעת 

תנאי רשויות מקומיות. שכר העובדים ו 257 –מדיניות השכר והסכמי העבודה לכ 

השירות שלהם מושפעים ממדיניות השכר של המשרד ושל הממונה על השכר 

 במשרד האוצר וועדות פריטטיות של השלטון המקומי.

 02-5692101טל':  roeid@moin.gov.ilמייל: 

ית הצוערים לשירות קשרי חוץ, מינהל התכנון. בוגרת תכנ -מנהלת תחום   -נואמי ליברמן 

 המדינה.

אחראית לקידום שיתופי פעולה ברמה המקומית והבינלאומית לטובת חיזוק 

  מעמדה של ישראל בתחומי התכנון.

 050-6205973טל':  NoemiLi@moin.gov.ilמייל: 

ף בכיר למינהל מוניציפאלי. המינהל מנהלת אגף הדרכה ברשויות המקומיות, אג  -רינת שפרן 

 לשלטון מקומי. בוגרת תכנית הצוערים לשירות המדינה.

אחראית על מערך ההדרכה המשותף למשרד הפנים ולרשויות המקומיות 

)מערכת המפעמים(, הפועל להכשרת בעלי התפקידים המרכזיים ולליווי 

 תהליכים ארגוניים ברשויות המקומיות. 

 02-5692123טל':   rinats@moin.gov.ilמייל: 

 

 משרד הבריאות

 .ראש האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות  -ד"ר אתי סממה 

האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות  פועל כיחידה מקצועית שתפקידה הערכת 

ן והטמעתן במערכת טכנולוגיות רפואיות והתווית מדיניות לאומית בנוגע לאימוצ

הבריאות בבתי החולים ובקהילה. ד"ר סממה היא בין המובילות של תהליך 

 קבלת ההחלטות המורכב של הרכבת סל התרופות. 

 02-5080343טל':  etti.samama@moh.health.gov.ilמייל: 

 

 הרווחה משרד

 לת התוכנית הלאומית לילדים לנוער בסיכון. מנה  -טלל דולב 

ברמה הארצית  התוכנית מנוהלת על ידי ועדה בין משרדית . תפקיד הועדה 

לקבוע מדיניות ולעקוב אחרי יישום התוכנית. מינהלת התוכנית ממוקמת במשרד 

 הרווחה המתכללת את התוכנית והיא זרוע הביצוע של הועדה הבין משרדית.

 02-6331644טל':  talald@molsa.gov.ilמייל: 
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 משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

 מנהלת תחום בכירה, היחידה לתכנון פיסי    -דורית הוכנר 

היחידה לתכנון פיסי עוסקת בהובלה וליווי תוכניות של תשתיות האנרגיה והמים. 

בי, משולב וארוך טווח של תשתיות משק האנרגיה אחראיות לתכנון אינטגרטי

 והמים. 

 02-5006853טל':  dorith@energy.gov.ilמייל: 

 

 

 משרד הבינוי

 מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות  -נתנאל לפידות 

שלושה אגפים: אגף זה כפוף למנהל הכללי של המשרד ותחתיו עובדים עוד 

 ניתוח כלכלי, תוכניות עבודה, מידע וידע.

 02-5847595טל':  NetanelL@moch.gov.il :מייל

 משרד התחבורה

 ראש אגף תכנון תעבורתי -אינג' עירית שפרבר 

כל אגף תכנון תחבורתי עוסק בתכנון כללי של נושאי התחבורה היבשתית ב

רמות התכנון עם דגש של תכנון מערכתי. האגף פועל במגוון תחומים ומתווה 

 מדיניות בתחום התחבורה בכל הרמות.

  shperberi@mot.gov.ilמייל: 

 משרד התיירות

 סמנכ"ל בכיר וראש אגף מינהל השיווק  -אורן דרורי 

ת מינהל השיווק, מתווה את מדיניותו להנעת תיירות משרד התיירות, באמצעו

נכנסת לישראל ולעידוד תיירות הפנים. למינהל מספר יחידות, ביניהם אגף חו"ל, 

אגף פיתוח שיווקי, ירידים, שיווק אלקטרוני, אגף מבצעי אירוח וקשרי ציבור ואגף 

 תיירות פנים.

 02-6664242טל':  orend@tourism.gov.ilמייל: 
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 ראש הממשלהמשרד 

פרויקטים לאומיים, לשכת המשנה למנכ"ל. בוגרת תכנית  -מנהלת תחום בכיר  –רווה -רותי אלבין

 הצוערים לשירות המדינה.

אחראית על התחום הדיגיטלי ומלווה מקצועית את מטה ישראל דיגיטלית ואת 

 רשות התקשוב הממשלתית.

  ruthya@pmo.gov.ilיל: מי

פרויקטים, מטה ישראל דיגיטלית. בוגר תכנית הצוערים לשירות  –מנהל תחום   –יובל זנה 

 המדינה.

עוסק בתכנון אסטרטגי של הטמעת מערכות טכנולוגיות ודיגטליות בורטיקלים 

 ת השפעות והשלכות.השונים של השירות הציבורי תוך כדי הערכ

  yuvalz@pmo.gov.ilמייל: 

 , אגף ממשל וחברהראש תחום בכירה  – לירית סרפוס     

אגף ממשל וחברה מהווה כלי לביצוע עבודות מטה לאומיות בתחום החברתי 

ובהתאם פי הנחיות מנכ"ל המשרד -ולהובלת רפורמות ושינויים ממשלים על

 הממשלה. האגף מוביל שני נושאים מרכזיים: חברה וממשל. למדיניות ראש 

  hilat@pmo.gov.ilמייל: 

 נציבות שירות המדינה

, האנושי בהון הרפורמה לקידום במטה, חוץ וקשרי הדרכה תכניות - תחום מנהל  -רועי כהן 

 של הבאים הדורות את להכשיר יהיה שתפקידה שהמדר של להקמתה ושותף

 הציבורי. המגזר בכירי

  roico@csc.gov.ilמייל:     
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