המוסד לביטוח לאומי

משרד האוצר

משרד הפנים

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית

רואים רחו"ק  -מחזור ב'
רווחה ,חברה ,קהילה

רואים רחו"ק (רווחה ,חברה וקהילה) – היא תכנית לפיתוח רשת מנהיגות בכירה בשדה
הרווחה והשירותים החברתיים .מטרת התכנית היא פיתוח קבוצה של סוכני שינוי המכירים
לעומק את שדה הרווחה והשירותים החברתיים ופועלים יחד לפיתוחו ולעיצובו.
המציאות המשתנה מזמנת לשדה הרווחה והשירותים החברתיים אתגרים רבים ,ביניהם:
שינוי מבנה החברה הישראלית ,צמצום הפערים החברתיים והכלכליים ,התאמה לעולם
דיגיטלי ,שינוי תפיסת המשילות ,ועוד .אנו מאמינים ,כי קבוצת מנהיגים פעילה תוכל
להוביל את המערכות השונות להתמודדות אפקטיבית עם אתגרי החברה הישראלית.

ההרשמה למחזור השני של התכנית נסגרת ב8.3.2018-
הזדרזו והגישו את מועמדותכם!
התכנית היא פרי תכנון ושיתוף פעולה ייחודי בין גופי ממשל מובילים בתחום הרווחה ,השירותים החברתיים
ופיתוח ההון האנושי :משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,המוסד לביטוח לאומי ,מרכז השלטון
המקומי ,משרד ראש הממשלה ,משרד האוצר ,מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים ונציבות שירות המדינה,
לבין מכון אלכא למנהיגות ולממשל בג'וינט ישראל ,האחראי גם על ניהול התכנית .התכנית פועלת במסגרת
"עתודות לישראל" – מהלך ממשלתי לפיתוח עתודות ניהול והנהגה של משרתי ציבור בישראל.

קהל היעד לתכנית
רואים רחו"ק מיועדת למנהלים מצטיינים בשדה השירותים החברתיים ,בשירות המדינה ,בשלטון המקומי
ובחברה האזרחית .לתכנית תתקבל קבוצה של כ 30-מנהלים מבטיחים שיעברו תהליך מיון ,לרבות ימי הערכה
לבחינת התאמתם.

את מי אנו מחפשים?
•
•
•
•

מנהלות ומנהלים בעלי חזון ומוטיבציה להוביל שינוי ולקדם תפיסה של מערכת כוללנית בשדה השירותים
החברתיים של מדינת ישראל.
מנהלות ומנהלים הרואים את טובת האזרח במוקד עשייתם.
מנהלות ומנהלים הרואים את עתידם בשדה השירותים החברתיים.
מנהלות ומנהלים בעלי ניסיון בהובלת תהליכים חברתיים מורכבים ויכולת רתימה של גורמים מרובים
במשרדי ממשלה ומחוצה להם.
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פרופיל התפקיד הנדרש כתנאי סף להגשת מועמדות
שלטון מרכזי
משרד הרווחה

ביטוח לאומי

מנהלי/ות אגפים
סגן ראש מינהל
סגן ראש אגף בכיר ומנהלי/ות תחומים
בכירים
מנהל אגף א'
מנהלי שירותים
מפקח ארצי
מנהל פיקוח ובקרה
במחוז
מנהל תחום בכיר

משרדים נוספים
מנהלים/ות בעלי
ממשק מהותי
עם עולם הרווחה
והשירותים
החברתיים

שלטון מקומי

חברה אזרחית

מנהלי/ות מחלקות
לשירותים
חברתיים*

מנכ"לים בארגונים
חברתיים העוסקים
בתחומי רווחה
ושירותים חברתיים

*בערים מעל  150,000תושבים תינתן עדיפות למנהלי מחלקות הכפופים לראש מערכת השירותים החברתיים ברשות.

תנאי סף לצורך הגשת מועמדות
• תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר ,עדיפות לתואר שני.
• ביצוע תפקיד ניהולי במשך שנתיים לפחות.
• אופק שירות משמעותי (לפחות  10שנים).
• אישור הממונה הישיר להשתתפות בתכנית.

תיאור התכנית
רואים רחו"ק נבנתה במיוחד עבור מנהלים פעילים ומותאמת לרקע המעשי שממנו הם באים בדגש על שדה
השירותים החברתיים כמכלול.

מבנה
מפגש הפתיחה יערך ב 28-29-במאי  2018ויסמן התחלה של עבודה אינטנסיבית הפרוסה לאורך שנה .סך הכול
יתקיימו כ 30-ימי למידה ( 300שעות) ,רובם באזור ירושלים ,בתדירות של אחת לשלושה שבועות .מרבית
המפגשים הם דו-יומיים ,חלקם כוללים לינה.
בנוסף ,במהלך חודש מרץ  2019יערך סמינר לימודי של  10ימים באוניברסיטה מובילה באירופה.
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מועדי המפגשים
מפגש פתיחה 29-28.5.18 -
מפגש ( 9-10-11.7.18 - 2מפגש תלת-יומי)
מפגש 3-4.9.18 - 3
מפגש 8-9.10.18 - 4
מפגש 29-30.10.18 - 5
מפגש 19-20.11.18 - 6
מפגש 10-11.12.18 - 7
מפגש 31.12.18-1.1.19 - 8
מפגש 21-22.1.19 - 9
מפגש 11-12.2.19 - 10
מפגש 4-5.3.19 - 11
סמינר לימודי באוניברסיטה מובילה באירופה* 24.3-4.4.19 -
מפגש 5-6.5.19 - 12
מפגש 27.5.19 - 13
מפגש 18.6.19 - 14
מפגש סיום 8-9.7.19 -
*תאריכים משוערים ,ייתכנו שינויים.

מתכונת הפעילות
התכנית בנויה על תפיסת למידה של "ידע מבפנים ומבחוץ" ,כלומר למידה מתוך חוכמה ,ידע וניסיון המשתתפים
בשילוב של למידה והתנסות מאורחים ,ביקורים וקריאת מקורות מידע מהארץ ומהעולם .התכנית כוללת:
הרצאות וסדנאות של מיטב המרצים בתחומים הרלוונטיים ,סיורים וביקורים בארץ ,למידת עמיתים ,ניתוחי
מקרים ( ,)case studiesהובלת תהליכים בצוותי משימה ,ועוד.

תכנים נבחרים
המשתתפים יעסקו בלמידה ובתרגול של תכנים מעולמות הניהול והמנהיגות ,מגמות ותפיסות בשדה השירותים
החברתיים ובחברה הישראלית ,השתנות המציאות העולמית ,לרבות העולם הדיגיטלי ,ועוד .בנוסף לכך ,כחלק
מתהליך הלמידה יידרשו המשתתפים להוביל יוזמה (פרויקט) בשדה השירותים החברתיים.
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חובות המשתתפים
• פתיחות והתמסרות ללמידה משמעותית.
• ההשתתפות בכל מפגשי התכנית ,לרבות סמינר לימודי בחו"ל.
• למידה משמעותית בין מפגשי התכנית.
• הובלת יוזמה (פרויקט) בשדה השירותים החברתיים.

מועמדים המעוניינים להתקבל לתכנית ועומדים בתנאי הסף ימלאו את הטופס המקוון
באמצעות הקישור הבאhttps://www.tfaforms.com/4656568 :
בחירת המועמדים הסופית תתבסס הן על שיקולי התאמה אישית של המועמד
והן על שיקולים הנוגעים לתמהיל הקבוצה הרצוי לתכנית.
מועמדים שימצאו כמתאימים ביותר יזומנו במהלך חודש אפריל ליום הערכה,
אשר יכלול בין היתר ראיון אישי ותרגיל קבוצתי.

מועד אחרון להרשמה8.3.2018 :
לפרטים נוספים ניתן לפנות לתמר תנעמי ,רכזת התכנית:
דוא"לRoimRachok-il@jdc.org :
טלפון02-6557182 ,02-6557505 :
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