
ניהול פרויקטים - 10/09/2019
יום מלא

בסדנה נרצה לטעום ולהניח את היסודות של תורת ניהול הפרויקטים 
והניהולית. הסדנה תתבסס  תוך התייחסות לשתי רמות - המקצועית 

על ניתוח אירועים ותהליכים מהשטח ותרגול בשלבים השונים.

מניעת שחיקה בשירות המדינה - 18/09/2019
יום מלא

סדנה להקניית גישות וכלים לשימור מוטיבציה פנימית לחולל 
שינוי במערכת. כיצד ניתן למנוע שחיקה בעבודה תובענית.

נתמודד עם אתגר זה תוך שימוש בכלים מעולם הפסיכולוגיה החיובית.

הערכה ומדידה - לקראת סוף 2019 )מועד יימסר בקרוב(
סדנה לגיבוש תפישות והקניית כלים למדידה והערכה של תהליכים 

ו/או פרויקטים שאנו מובילים במסגרת תפקידנו.

פיתוח קריירה - 12/11/2019
יום מלא

הסדנה תאפשר ללמוד ולעבוד עם 3 כלים לניהול מסלול קריירה 
ובחירה נכונה של תפקידים, פרויקטים והתנסויות:

1.  תפיסת הקיפוד של קולינס - מציאת המיקוד הנכון להצלחה.  
Multiskilling  .2 יצירת מגוון התמחויות.

Experience map  .3 - יצירת מפת התנסויות בשירות המדינה ומחוצה 
לו על-בסיס שיתוף ולמידת עמיתים.

צוערים 
לשירות 
המדינה
יוצא לדרך!

מועדי הרשמה: 17.7-11.8.2019

המסלול מתקיים בירושלים וכולל: 
הכשרה איכותית ומפתחת בשכר מלא כעובדי מדינה.  

מסלול השתלבות מובנה בתפקידי מפתח מאתגרים בשירות המדינה.  
תואר שני במימון מלא המותאם למסלול הקריירה.  

רשת  את  הכוללת  הובלה  מקבוצת  כחלק  משמעותית  עשייה   
הצוערים כולה.

תמיכה בהמשך הפיתוח האישי ובמסלול הקריירה בשירות המדינה.  

בין הדרישות: 
נכונות להשתתף בתכנית הכשרה אינטנסיבית.  

יכולת השפעה וכישורי ניהול והובלה.  
מחויבות גבוהה ויכולת עבודה בקבוצה.  

מוטיבציה לשליחות ציבורית עבור כלל החברה ועתידה.  
בוגרי תואר ראשון או שני בהצטיינות.  

העומדים בהצלחה בתהליך המיון יחתמו על חוזה אישי המחייב אותם   
לעבודה בשירות המדינה במשך לפחות 4 שנים מסיום ההכשרה.

עם  מפגשים  מספר  הארץ  ברחבי  יתקיימו  ההרשמה  תקופת  במהלך 
הזדמנות  ותינתן  המסלול  אודות  מידע  יוצג  בהם  התכנית,  הנהלת 

לשאלות ותשובות. 
יש להתעדכן באתר האינטרנט של 'צוערים לשירות המדינה' לגבי 

המועדים ומיקום המפגשים.
להרשמה לתכנית יש להיכנס למערכת הגיוס של נציבות שירות המדינה, 

ולהגיש מועמדות למכרז מספר 73848

לפרטים נוספים, ניתן להתעדכן גם בדף הפייסבוק של התכנית.

או שני  בוגרי תואר ראשון  נציבות שירות המדינה מזמינה 
ייחודי  למסלול  להצטרפות  מועמדות  להגיש  בהצטיינות, 
ואינטנסיבי הכולל הכשרה )כ-17 חודשים( והשמה )4 שנים( 

בשירות המדינה.

מחזור ח'
של התכנית 
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