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 דבר נציב שירות המדינה

התכנית למדיניות חברתית ולמנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה פעלה כ"ח שנים. השתתפו בה מאות רבות של 

מנהלים בכירים, שהיוו ומהווים את השדרה הניהולית של שירות המדינה. שמה הטוב של התכנית הלך לפניה. טובי 

קים ומקצותיו השונים )ולעתים המרוחקים( המנהלים עברו בה. היא היוותה כור היתוך למנהלים ממגוון רחב של עיסו

של שירות המדינה. בכך מנהלים נחשפו לעולמות תוכן, לתובנות, לקחים, אתגרים וכו'. לצד החשיפה התמסדו 

 קשרי עבודה, ותוצרי התכנית התפרסו הרבה מעבר לחומרי הלימוד.

 

אנו שוקדים על יישומה של רפורמה מקיפה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה. זו כוללת את  2013מאז קיץ 

הקמתה של מדרשה לאומית למנהיגות וממשל, לצד שינויים משמעותיים בניהולו של הסגל הבכיר. הרפורמה נועדה 

ת זו אנו נדרשים לקשור וליצור זיקה בין לחזק באופן מהותי את ניהולו השיטתי והמערכתי של הסגל הבכיר. במסגר

ניהול הקריירה של המנהל ובין הכשרתו. משכך, סברנו כי עלינו לפעול במסגרת מכלול, כך שהנציבות האחראית 

 על ניהולו של הסגל תהיה אחראית גם על הכשרתו. 

 

תנהלותן של תכניות כאלו דווקא הצלחתה ויוקרתה של התכנית הביאו אותנו לתובנה כי קיימת חשיבות עליונה לה

במסגרת נציבות שירות המדינה. אנו רואים חשיבות רבה גם בחשיפתנו הישירה לשיח הרב המתנהל בתכנית בין 

המנהלים. המדובר במידע רב ערך למי שמופקד על ניהולו של ההון האנושי בשירות המדינה בכלל ועל ניהולו של 

 הסגל הבכיר בפרט.

 

וינט ישראל ולמכון אלכא למנהיגות וממשל שבמסגרתו, על העשייה המשותפת ועל זו ההזדמנות להודות לג'

תרומתם הגדולה לשירות המדינה. יוזמתם הברוכה היוותה אבן יסוד בהקמתה של המדרשה והיא כעת מחליפה 

 צורה אך במהותה עדיין קיימת ומשפיעה.

 

  ,בציפייה להמשך שיתוף פעולה
 

 משה דיין,עו"ד 

 

 

 

 שירות המדינהנציב 

 

  



 

 

 

 

 וממשל אלכא למנהיגות דבר מנכ"ל מכון

 אנשי ממשלה, אקדמיה, ציבור רחב ובוגרי סגל בכיר יקרים,

 

שנות פעילות של התכנית לסגל הבכיר. התכנית  28אני שמח ומתרגש להציג לכם מחקר הערכה מקיף הסוקר 

בכולם היא היוותה אבן הראשה של פיתוח  כאשר ועברה גלגולים רבים במהלך השנים, 1987החלה לפעול בשנת 

 המנהיגות הבכירה בשירות המדינה.

 

הסקירה שלפניכם נוגעת בכל שלבי חייה של התכנית, מתקופת ההקמה, דרך ההתבססות, וכלה בתקופת הפיתוח 

מחדש והעדכון. בנוסף, הסקירה מציגה ממצאים מסקר בוגרי התכנית, אשר מצביע על המקומות בהם התכנית 

 הצליחה לייצר שינוי בקרב בוגריה. 

  

וגריה, בראייתי, ההשפעה המשמעותית של התכנית היא השינוי מעבר להשפעה האישית על כל אחת ואחד מב

הארגוני של ג'וינט ישראל  DNA-המבני אשר בא לידי ביטוי בהקמת המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול. ה

הוא פיתוח שירותים והטמעתם בממשלה. לכן, כאשר הוקמה המדרשה בהובלתם של נציב שירות המדינה, משה 

ה יישום הרפורמה בשירות המדינה, רון צור )בוגרי מחזורי כ' וכ"א של התכנית(, אך טבעי היה דיין, וראש מט

שהתכנית תיטמע כחלק מהמדרשה ותשפיע על עיצובה. מרכזיותה, חשיבותה ואיכותה של התכנית לאורך השנים 

  אלכא למנהיגות וממשל.הביאו לכך שהיא תשמש אבן יסוד גם בבניית המדרשה וגם בעיצוב תכניות העתיד של מכון 

  

ברצוני להודות במיוחד למרב חורב מלול ולענבר אלמגור, אשר ניהלו את התכנית בשלושת המחזורים האחרונים, 

 הביאו אותה אל קו הגמר והעבירו את השרביט למדינת ישראל ולנציבות שירות המדינה.

 

 השנים במהלך יאור קדיש, על המחקר והכתיבה.ברוקדייל, יוני אלמוג ול-ג'וינט-מכון מאיירסתודה לחוקרים מן 

 של התכנית לסגל הבכיר. והשיפור הלמידה לתהליך חשובה תרומה למכון הייתה

  

אנו גאים על כי הייתה לנו הזכות לקחת חלק משמעותי במשך שלושה עשורים בעיצוב פני השירות הציבורי בישראל 

 ומצפים לעשורים הבאים.

  

 ,קריאה מעשירה

 ,דודאי רני

 

 

 

 

 וממשל למנהיגות אלכא מכון ל"מנכ

  



 

 

  דבר מנהלות התכנית

של נציבות שירות  םהייתה אחד מסימני הזיהוי העיקריים לפועל התכנית לסגל הבכיר או בשמה ההיסטורי "סגל ב'"

על הקסם דיברו , המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. רבים רצו להיות חלק מקבוצת השתייכות זו

לטייב את  – תחושה קולקטיבית של משימה משותפתעל יצרה בקרב משתתפיה והיא , על ההשפעה שבה ההיש

 .כלכלית וחברתית יותר ומשגשגת שוויוניתהשירותים הציבוריים לטובת חברה הוגנת יותר, 
 

ודה השוטפת במסגרת העבאשר  ממשל מי שהשתתף בתכנית ידע להכיר בערך המפגש הבלתי אמצעי בין אנשי

הבנה מעמיקה של המניעים לאולם במסגרת התכנית מצאו מרחבים רבים להידברות ו ,התעמתות עמדתהיו ב

 בעיקראלא  עת הפעלתהב רק בוגריה, היה לא עיד. הערך המוסף של התכנית, ידעו להמהםוהצרכים של כל אחד 

המערכות הציבוריות וגם משום שמערכות על בסיסו מתנהלות שלאחר סיומה, גם משום שהבינו את הרציונל 

ומרי סף שמנגנונים ממשלתיים,  שליליים שלמאחורי דימויים  היחסים היו הדוקות, נעימות ולעתים גם חבריות.

כעת המשימה  .משרדי ביצוע נגלו עולמות מרובים של עשייה מקצועית, מגובה בהבנה ערכית של תכלית העשייהו

 ם בצד ולאפשר עבודה מיטבית. הייתה להותיר דימויים שליליי
 

להיות גמישה  הוהמתודולוגיים שלה מחד גיסא, ומאידך גיסא ביכולתוכניים כוחה של התכנית היה בעוגנים הת

ם או כלכלי ים)בחירות, משבר מזמנתמציאות ולאתגרים שהלצורכי המשתתפים  עצמה מידיתומאווררת ולהתאים 

 ,יומית של המשתתפים-םהיו סביבתםשהיא למעשה  ",החיצונית"בה (. הסביים, רפורמות מתהוות ועודיטחוניב

תאוריות לתכנית אקדמית החושפת את המשתתפים הייתה זו הייתה חומר הגלם וחומר הלימודים בתכנית. לא 

ידע  יחדיוץ למנהיגותי, לח-המקצועי עולמם ואת משתתפיה של עשייתם תבמרכז א העמידל תכנית המבקשתאלא 

 לנחלת הכלל. ולהפכם  ,צועיהמק נםוהבנות סמויים או גלויים למחצה מניסיו
 

מחזורים של בכירי ממשלה, נשים וגברים ממשרדי מטה וממשרדי ביצוע,  22-קרוב לשלושים שנות עשייה התנקזו ל

 תרומתם את זורואים בעשייה  אנו. חולים ממשלתיים ומנהלי מחוזות מן המשרדים השונים ילרבות מנהלי בת

מקצעות של המנהל הציבורי בהקשרים של ראייה להת וממשל למנהיגות אלכא מכון ושל ישראל'וינט גשל  הצנועה

כוללת, של הבנת הצרכים הממשלתיים ולא פחות מכך של הבנת צורכי החברה הישראלית על שלל גווניה, בדגש 

 על אוכלוסיות מוחלשות או פריפריאליות.
 

דרכי העבודה שלה והגישות והערכים שהיא קידמה ממשיכים להתקיים במדרשה למנהיגות, רוחה של התכנית, 

ממשל וניהול שהוקמה על ידי בוגרי התכנית )נציב שירות המדינה, מר משה דיין, וראש מטה הרפורמה, מר רון 

יגות המקצועית צור( וכן בתכניות מנהיגות נוספות שהחלו לפרוח בשנים האחרונות ומשרתות בין היתר את המנה

הקמת המדרשה היא אירוע מרגש משום שהיא מגלמת בתוכה את החזון של מכון אלכא  של המגזר הציבורי.

למנהיגות וממשל לחזק את היכולות הממשלתיות בהקשרים של פיתוח הון אנושי. המדרשה תוכל לממש את 

 יירה בשירות הציבורי.התכנית בהיקפים גדולים בהרבה ולחבר זאת לרכיבים נוספים של ניהול קר
 

בפרידה משירות שאהבנו והיה  הקשור בעצב וגם התרגשות, גאווה של בתחושה השרביט את אנו, במכון, מעבירים

דל,  רגע בה אין כמה עד במהלך השנים יודע התכנית ובניהולה בפיתוח שעסק מי חלק מזהותנו המקצועית. כל

 שליחות. תחושת מרתקת המעוררת ומכיר בכך שהוא נטל חלק במשימה
 

בהזדמנות זו אנו רוצות לאחל לאנשי ונשות נציבות שירות המדינה הצלחה רבה במשימתם הלאומית. הצלחתם 

 היא הצלחתנו!
 

      כ"ב,-'כ במחזורים התכנית מנהלות, מלול חורב ומרב אלמגור ענבר

 .לדורותיהם התכנית מנהלי ובשם
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 תמצית המחקר

 . מבוא1

משרדית לסגל הבכיר בשירות המדינה. -שנים של הפעלת התכנית הבין 28דוח זה מבקש לסייע בסיכום 

בג'וינט ישראל, והיא התכנית פעלה כשותפות בין נציבות שירות המדינה ובין מכון אלכא למנהיגות וממשל 

 המדינה" )סגל ב' לשעבר(.  נקראה "התכנית למדיניות חברתית ולִמנהל לסגל הבכיר בשירות

 .בחשיבותם ובאחריותם הציבורית הכרה מתוך, הבכיר הסגל של היכולות את להרחיב נועדה התכנית

מדיניות, ולהתמודד עם אתגרים ניהוליים  ולממש לעצב לסגל הבכיר העל שלה הייתה לסייע-מטרת

שלהם  המערכתית הראייה מקתלהע ,להעשרת הידע של המשתתפיםהתכנית  במסגרת זאת פעלהולאומיים. 

 ביניהם. מקצועיים והמנהיגות שלהם, כמו גם לקידום קשרים הניהול יכולות ולחיזוק

 אלכאשל  "הציבורי בשירות בכיר סגללפיתוח  המכללה" , במסגרת1987פעילותה של התכנית החלה בשנת 

 ישראל(, והיא נמשכה גם לאחר, ג'וינט בישראלהחברתיים  בשירותים אדם חוכ ופיתוח לקידום האגודה)

מחזורים של  22. במהלך השנים הופעלו 2015, עד המחזור האחרון בשנת 1996סגירת המכללה בשנת 

 מנהלים בכירים בשירות הציבורי, בדרג סמנכ"לים וראשי אגפים. 500-התכנית, ובהם השתתפו כ

ח הסגל הבכיר בשירות הציבורי משרדית היחידה שעסקה בפיתו-במשך שנים רבות הייתה זו התכנית הבין

 באופן מקיף ושיטתי, ועל כן היה לה תפקיד חשוב וייחודי. עם הזמן נבנה לה אתוס והיא הפכה לשם דבר. 

הוחלט לאמץ את המלצתה של ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות  2013בשנת 

. בעתיד הכשרת הסגל הבכיר תכניות את תפעילש המדינה להקים מדרשה לאומית למנהיגות, ממשל וניהול

והיא החלה לפעול בתחילת שנת  משרדי של נציבות שירות המדינה,-גוף פיתוח והכשרה על המדרשה היא

בהתאם להחלטה על הקמת המדרשה, החליטו נציבות שירות המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל . 2016

 לסיים את הפעלתה של התכנית לסגל הבכיר.

 ממצאי .התכנית שנות פעילותה של 28 התבקש לבצע מחקר שיסייע בסיכום ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס מכון

 .הנוכחי בדוח מובאים המחקר

 מערך המחקר .2

יו התפתחות התכנית לאורך זמן; התרומה הנתפסת שלה ה המחקר במסגרת שנבחנו העיקריים הנושאים

ה הנתפסת שלה לעיצוב המדרשה התרומ; וזמן לש בפרספקטיבהשל בוגריה  המקצועית להתפתחות

 הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול.

עומק נערכו ראיונות באמצעות שילוב של כמה שיטות.  2016ינואר  – 2015המידע נאסף בחודשים נובמבר 

 בעבר ובהווה, ממכון אלכאשהיו מעורבים בהיגוי ובהפעלת התכנית אנשי מפתח  תשעהעם חצי מובנים 

בוגרי חמשת המחזורים  141-נוסף לכך הועבר שאלון מקוון ל למנהיגות וממשל ומנציבות שירות המדינה.

היענות(. כמו כן נאספו ונותחו מסמכי התכנית לאורך  67%בוגרים ) 95האחרונים של התכנית, ועליו השיבו 

 שנות הפעלתה.



 

ii 

 . ממצאים3

 התפתחות התכנית לאורך השנים

 מציג א לוח השונות של הפעלתה. התקופות לאורך התכנית התפתחותהמתאר של  במחקר משורטטים קווי

   .נבחרים ממדים פי על זו התפתחות

, בלוח לראות שניתן כפי .התכנית ולשיפורה לשינוי שתרם מתמשך למידה תהליך התקיים השנים במהלך

על פי התפיסה בנוגע לשירות הציבורי  בתכנית שינויים ובהכנסת ייחודיים בקווים התאפיינה תקופה כל

 ניכרוו משותפים המשיכו להתקיים בכל התקופות אלמנטיםולניתוח אפיוניו וצרכיו באותה העת. לצד זאת, 

של התכנית, הגברת  היישומיתחיזוק האוריינטציה  . בלטו בעיקרלתקופה מתקופה התעצמוש מגמות כמה

 ות. וגיוון המתוד המשתתפים לש המעורבות הפעילה

התכנית התקיים שיתוף פעולה בין נציבות שירות  שבהן פעלההתקופות  כל לאורךמן המחקר עולה כי 

מטרות קונקרטיות תפיסה כוללת או פי התכנית לא פעלה על אולם  ,מכון אלכא למנהיגות וממשלל המדינה

 . היגות וממשללמנ נעשו בפועל על ידי מכון אלכאוהעיצוב שלה  הגיבוש, וידי המדינה שהוגדרו על
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 פי ממדים נבחרים על ,: התפתחות התכנית לאורך התקופותאלוח 

 תקופה

 ממד

 הקמה
1996-1987 

 התבססות
2000-1998 

 פיתוח מחדש
2011-2000 

 עדכון
2015-2012 

 דגשים ואוריינטציה 

ומיומנויות מתאוריה 

ניהול, ליישום, פיתוח 

מנהיגות ושיתופי 

 פעולה

 

 על יישום והובלת שינוי מערכתיהולך וגדל דגש  ידע תאורטי ומיומנויות ניהול 

 אקדמי תוך התמקדות -הרחבת ידע תאורטי 

 במדיניות ציבורית

  הקניית מיומנויות ניהול ומיומנויות יסוד 

 )כגון שימוש במחשב(

דגש רב יותר על תרגום הידע לשינויים בעשייה בפועל, תוך גיבוש פרויקט סיום 

 מכוון יישום 

 מיקוד במנהיגות מערכתית

 חיזוק יכולות מנהיגות, מתוך ניתוח מערכתי 

  מיקוד הפרויקט בניתוח היחידה הארגונית

 והשינויים הנדרשים בה

 מיקוד בשיתופי פעולה

  מגזריות-ורבחיזוק שיתופי פעולה 

  מעבר לפרויקט קבוצתי תוך עבודה

 בין משרדית

  מתודות

שימוש גובר בשיטות 

מגוונות, חווייתיות 

 ואינטראקטיביות

 גדלים הולכים וגיוון, אקטיביות ואינטראקציה  הוראה והנחיה

 

בעיקר שיעורים 

 פרונטליים וסדנאות
 

  חו"לבהוספת סיור 

  מעורבות פעילה

  יותר של משתתפים

יותר למידה בקבוצות קטנות, למידת 

 עמיתים ודיון על אירועים אקטואליים

 
  קבוצות עבודה על

 הפרויקטים 

 יותר סיורים בשטח 

 היקף ואינטנסיביות

מגמת צמצום בהיקף 

 ובאינטנסיביות

 צמצום מתמשך בהיקף ובאינטנסיביות היקף ואינטנסיביות רחבים

 

 חודש בכל ימים שישה
 

 אחת ימים שלושה 

 שבועות שלושהל 
 

  אחת יומיים

 שבועות שלושהל

 יוקרה ואטרקטיביות

ביוקרה  עלייה

 ובאטרקטיביות

 תחזוק ה"מותג" מיצוב ובניית "מותג" יוקרה ואטרקטיביות לא גבוהות

 

 ביקוש ונוכחות מצומצמים 

 דרג נמוך של משתתפים  

  מיון ובחירה

 קפדניים

  חו"לבסיור  

 "שימור מותג ה"איכות 

  מיתוג כתכנית מנהיגות 

 מימון

 מעבר למימון משותף

 חלוקה בין שלושה מממנים מממן עיקרי אחד

 נציבות שירות       

 המדינה

 משרדי  

 ממשלה

 

600 
 שעות

300 
 שעות
 

שעו

 ת

  

400 
 שעות
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 תרומת התכנית למשתתפיה בפרספקטיבה של זמן

 ברוב מצביעים על כך שלפי תפיסתם של בוגרי התכנית, הייתה לה השפעה ניכרת על עבודתםהממצאים 

 הבוגרים העריכו כי: .הממדים שנבדקו

 העידו על תרומה רבה מאוד  77%-94%לעבודתם, בכל ההיבטים שנבדקו ) תרםשרכשו בתכנית  ידעה

 מערכות ועל בישראל ליותכלכ-חברתיות סוגיותעל  לידע נמצאה במיוחדתרומה גבוהה  (.או רבה

  .בעולם ציבוריות

 (. השפעה גבוהה במיוחד מיוחסת 87%-98%על עבודתם ) השפיעושגיבשו בעקבות התכנית  תפיסותה

 בשיתופי פעולה בין משרדים. לתפיסות בנוגע לתועלת הטמונה 

 (. 64%-84%שרכשו בתכנית תרמו לחיזוק יכולותיהם המקצועיות ) הידע היישומי והמיומנויות

 התרומה הרבה ביותר מיוחסת לחיזוק היכולת ליצור ולהוביל ממשקים ושיתופי פעולה, ואילו

 .מורכבות מערכות לנהל התרומה הנמוכה ביותר מיוחסת לחיזוק היכולת

  התחושה שר של בהקה במיוחד שלהם, והתרומה הייתה רב לחיזוק תחושת המסוגלותהתכנית תרמה

לעומת זאת, התרומה (. 75%)בממוצע  סביבת העבודה המידית שלהםכי הם יכולים להשפיע על 

 (.47%בהקשר של השפעה על המערכת הרחבה יותר, של השירות הציבורי בכלל, הייתה נמוכה יותר )

  יחסי של היבטלסת התרומה הרבה ביותר מיוח (.47%-83%) שלהם יהלשינויים בעשיהתכנית תרמה 

להיבטים של אופן הנמוכה ביותר מיוחסת תרומה , ואילו האחרים משרדים עם פעולה ושיתופי עבודה

בדרכי  שינוייםטווח רחב של המשיבים דיווחו על  הניהול ושל הובלת שינויים במערכת הרחבה יותר.

ארגוני בסדר גודל  ועד שינוי בסגנון הניהול ובתהליכי העבודה השגרתייםהחל משינוי  הפעולה שלהם,

 .משמעותי

  אשר נשמרו, רובם ככולם, גם בין הבוגרים מקצועיים קשריםהתכנית תרמה תרומה רבה ליצירת ,

המקרים התקיימו קשרים לצורך התייעצות ורק במיעוט קטן של המקרים ן . בחלק ניכר מלאחר סיומה

המשיבים יכלו ן אף על פי כן, יותר מרבע מדווח על קידום של נושא או פרויקט משותף כקשר הרווח. 

 פרויקט משותף שקידמו עם בוגרים אחרים של התכנית.ללתת דוגמה אחת לפחות לנושא או 

  כשליש מבוגרי התכנית קודמו מאז השתתפותם בתפקיד או בדרגה של חלקםלקידום התכנית תרמה .

הוותיקים יותר. יתרה מכך, כשליש מן בה, ושיעור זה מגיע לקרוב למחצית בקרב בוגרי המחזורים 

 להשתתפותם בתכנית הייתה השפעה על כך. המשיבים שדיווחו על קידום העריכו כי

המחקר בחן גם את ראיית הבוגרים בנוגע לצורכי הליווי והסיוע שלהם לאחר סיום התכנית. נמצא כי 

עוסקים הבוגרים עם זור שלהם או המחן חיבורים עם בוגרים מבמפגשים או הבוגרים הביעו עניין במיוחד ב

לעומת זאת, הבוגרים הביעו עניין מועט בליווי בקידום  .לתחומי העשייה שלהםבתחומים הרלוונטיים 

 פרויקטים ובמפגשים עם בוגרים ממחזורים אחרים.

 המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול

המדינה להקים את המדרשה כאמור, הפעלתה של התכנית לסגל הבכיר הסתיימה בהתאם להחלטת 

, כחלק ממהלך רחב בעתיד הכשרת הסגל הבכיר תכניותהלאומית למנהיגות, ממשל וניהול, אשר תפעיל את 

 יותר של רפורמה בשירות המדינה. 
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מן המחקר עולה כי התכנית תרמה לעיצוב המדרשה. תהליך העיצוב, שהובל על ידי צוות מומחים ואנשי 

על כך בשנים הרבות שבהן היא הופעלה.  הרב שנצברהניסיון  ןמדה מעמיקה בין היתר למי מקצוע, כלל

ראש מטה תובנות אישיות של כמה ממקימי המדרשה שהשתתפו בעצמם בעבר בתכנית, כפי שהעיד  הוסיפו

  הקמת המדרשה, רון צור:יו"ר ועדת ההיגוי ל , המשמש גםיישום הרפורמה

"בכתיבה של זה ]מסמך ההקמה של המדרשה[ לקחתי המון תובנות אישיות שנבעו מלמידה 
 משפר". אני ומה משמר אני מה בדיוק אישית על תכנית אלכא. ]...[ יצאתי מחוויה טובה וידעתי

 במטרות, באוכלוסיית היעד, בתכנים ובשיטותהתכנית והמדרשה בין ממצאי המחקר מלמדים על דמיון 

הוספה או הרחבה של , בהם יצוב המדרשה הוכנסו מספר שינוייםבעחשוב לציין ש זאת,צד ל .הלימוד

לצד  לכל משתתף תכנית אישית ובניית ,כלים ניהולייםו ערכים, זמות וחדשנותהעיסוק בנושאים כגון י

כחלק מתפיסה כוללת של ניהול ההון האנושי בשירות המדרשה תפעל , התהליך הקבוצתי. יתר על כן

 , אשר לא הייתה קיימת בתקופת פעילותה של התכנית לסגל בכיר. וריהציב

 סיכום ודיון .4

משרדית היחידה שעסקה בפיתוח הסגל הבכיר -התכנית לסגל הבכיר הייתה במשך שנים רבות התכנית הבין

רוב המשתתפים זו הייתה בשירות הציבורי באופן מקיף ושיטתי, ועל כן היה לה תפקיד חשוב וייחודי. עבור 

 שתתפומקרב אלה שהלהכשרת מנהלים או לפיתוח מנהיגות שבה השתתפו. יתר על כן, היחידה  תכניתה

ת למידה הדדית מתוך הניסיון מאפשרה ,משרדית-בתכנית בין נטלו חלקרק מיעוט  ,ת אחרותבתכניו

 .הייחודי של כל משרד וכן חיזוק של הקשר בין המשרדים והגופים השונים

מגוונות, גבר השימוש בשיטות לימוד  מתמשך, שכתוצאה ממנוהשנים התקיים תהליך למידה  במהלך

פיתוח מנהיגות, הובלת שינוי  ועליותר דגש על יישום  בתכניתהושם  עם השנים .חווייתיות ואינטראקטיביות

 מערכתי וקידום שיתופי פעולה.

השפעה על  כדי עדתרומה משמעותית, מה לבוגריה כי התכנית תר ניתן לומר הממצאים של כוללת בראייה

העשייה שלהם שנים לאחר סיומה. כמה משיבים אף דיווחו על שינוי ארגוני בסדר גודל משמעותי שהם 

 הובילו בעקבות התכנית, כגון הקמת בית ספר לניהול, איכות ומצוינות או איחוד מחלקות במשרד.

עים לאורך הרצף מן התאורטי ליישומי: לפי ההערכות של נמצאה ירידה מסוימת בתרומה הנתפסת ככל שנ

הקנתה להם במידה מעט נמוכה יותר שתרמו לעבודתם,  התכנית בנתה בסיס מוצק של ידע ותפיסותבוגריה, 

בתרגום בחיזוק תחושת המסוגלות שלהם ופחות מעט הצליחה ידע יישומי ומיומנויות שחיזקו את יכולתם ו

 .הםשל בעשייה בפועל לשינויים הלמידהשל 

שהתרומה לתחושת המסוגלות ולשינויים בעשייה הייתה נמוכה יותר בהשוואה לממדים האחרים,  אף על פי

בוגרי התכנית העידו על תרומה גבוהה בממדים אלה בהקשר של השפעה או הובלת שינוי בסביבת העבודה 

רות הציבורי בכלל, התרומה הקרובה שלהם. לעומת זאת, בהקשר הכללי והרחב יותר, של השפעה על השי

  הנתפסת הייתה נמוכה.
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מבחינת ההיבטים התוכניים שנבדקו, ממצאי המחקר מלמדים על תרומה גבוהה במיוחד בהיבט של שיתופי 

משרדי. התרומה הגבוהה עולה בקנה אחד עם הדגש שהושם בתכנית על נושא -והידוק הממשק הבין פעולה

הבנת החשיבות של שיתופי פעולה בכלל ובין משרדים וח הבוגרים על זה. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בדיו

הכנסת שגרות עבודה המקדמות שיתוף פעולה . ביטוי נוסף לכך היה הדיווח שלהם על במגזר הציבורי בפרט

  הרחבה של שיתופי הפעולה שלהם בפועל.על ו

יצירת קשרים מקצועיים התכנית ליכולת של בוגריה לעבוד בשיתוף פעולה עם אחרים ולהתרומה של 

ביניהם היא אחת מן החוזקות המרכזיות שלה. למעשה, תרומה זו ממצה את הערך הייחודי של התכנית 

 משרדית.-כתכנית בין

, לאחר סיומהעל צורכי הליווי והסיוע של הבוגרים גם המחקר שופך אור של התכנית,  נוסף לבחינת התרומה

אלה לחזק את השפעת  ח כי היה ביכולתם של סיוע וליווי מעיןכפי שתופסים אותם המשיבים. ניתן להני

 הבוגרים ולתרום ליצירתה של רשת עמיתים.ן התכנית על כל אחת ואחד מ

בוגרים העוסקים עם או  ,ההעדפה שביטאו המשיבים למפגשים או חיבורים עם בוגרים מן המחזור שלהם

הן על קבוצת השייכות הקרובה שנרקמה בין  עשויה להעיד ,בתחומים הרלוונטיים לתחומי העשייה שלהם

בעבודה משותפת. כמו כן, העניין המועט עמיתים מאותו מחזור והן על ההבנה שלהם את התועלת הטמונה 

שהביעו המשיבים במפגשים עם בוגרים ממחזורים אחרים מהווה ביטוי לתפיסתם של חלק מן המרואיינים 

 ברמה הכוללת של השירות הציבורי. ולפיה לא נוצר בעקבות התכנית רישות מספק

לסיום, חשוב להבין כי התכנית לסגל הבכיר לא פעלה כחלק מתפיסה כוללת של ניהול ההון האנושי בשירות 

שכפי שקבעו ועדות שהוקמו במשך השנים לבדיקה של שירות המדינה, לא גובשה תפיסה כזו  ,המדינה כיוון

נועדה בין היתר לתת  2011עליה החליטה הממשלה בשנת בישראל. הרפורמה האחרונה בשירות המדינה ש

 ממשל, למנהיגות הלאומית המדרשה"את  מענה למצב זה, ובמסגרתה הקימה נציבות שירות המדינה

לעיצוב המדרשה, ולמעשה במובנים רבים המדרשה היא  ממצאי המחקר מעידים כי התכנית תרמה. "וניהול

כוללת של ניהול ההון האנושי בשירות  מראייהכחלק אולם בניגוד אליה, המדרשה תפעל  ממשיכת דרכה.

 .שלה מהותי , ובכך טמון ערך מוסףהציבורי
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 דברי תודה

 .  להם נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו המחקר במהלך

 תחום ממשל מלול, ראש, ולמרב חורב מכון למנהיגות וממשלרני דודאי, מנכ"ל הל להודות מבקשים אנו

 במכון, על ייזום הדוח ועל הסיוע בקידומו.

ולענבר אלמגור, מנהלת מכון למנהיגות וממשל, ב מנהל הפיתוח האסטרטגי, אברוצקי במיוחד לגיאתודה 

 . שלבי המחקר בכל המועילות הערותיהם ועל החשיבה המשותפת עלתכניות לפיתוח בכירים במכון, 

פתח מנציבות שירות המדינה שרואיינו במחקר על שיתוף הפעולה, התובנות כמו כן, תודה לאנשי המ

האגף לאיכות ומנהל המדינה  שירות נציב סגן ,מאיר אהרונובהייחודיות וההקדשה מזמנם: תודה ל

, להדרכה בכיר אגף מנהל ,אופיר בניהוול ראש מטה יישום הרפורמה בשירות המדינה ,רון צורלומצוינות, 

  ורווחה. השכלה

אנו מבקשים להודות גם למנהלי התכנית בעבר ולאנשי המפתח ממכון אלכא למנהיגות וממשל, אשר 

-2011מנהל שותף בשנים ו 2009-2000מנהל התכנית בשנים  ,יעקב גרינולדרואיינו במחקר: תודה במיוחד ל

חשובים  , על שתרמו מראייתם הרחבה והעמוקה והאירו היבטיםבעבר יו"ר אלכא ,צבי פיין, ול2010

מנהל התכנית בשנים  ,יורם אברג'לול בעבר יו"ר אלכא, ,משה אבן חןבגרסאות קודמות של הדוח. תודה ל

 , שהקדישו מזמנם ושיתפו בניסיון ובידע הנרחבים שצברו, ובכך תרמו להעשרת הדוח.2000-1998

 . למילוי השאלונים ומחשבה זמן והקדישו שהתפנו התכנית על לבוגרי מודים אנו

אנו מכירים תודה גם לפרופ' ג'ק חביב, מנהל מכון ברוקדייל, על ההכוונה ועל הסיוע בגיבוש הדוח. תודה גם 

לשירן ברוך מן המכון ולאלנה צ'רביצ'ניה מן המכון למנהיגות וממשל, אשר סייעו בתיאום הראיונות וביצירת 

 הדוח וללסלי קליינמן על הפקתו. נון על עריכת הלשון של-קשר עם בוגרי התכנית. תודה חמה לרונית בן
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