לחץ למילוי שאלון ההרשמה

קול קורא
להגשת מועמדות לתכנית עתודות ניהול
לדרג הבכיר בשלטון המקומי

רקע
החברה הישראלית עוברת שינויים מרחיקי לכת בעשרות השנים האחרונות ,כתוצאה משינויים מבניים ,כלכליים
וחברתיים .תהליכים אלו גרמו לשחיקה בחוסן החברתי כלכלי שאחד מעמודי התווך שלו היא מערכת השלטון המקומי.
מערכת השלטון המקומי היא בעלת השפעה רבה על כל תחומי חייו של האזרח וביכולתה לייצר עבורו סביבת חיים
ראויה איכותית ומכבדת .לצד יכולת ההשפעה מתמודדת מערכת השלטון המקומי עם אתגרים מבניים וארגוניים,
פערי ניהול ,חוסר אמון ושיתוף פעולה בתוך ובין הרשות המקומית לגורמים בסביבתה .על מנת להתמודד עם אותם
אתגרים וכנגזרת להחלטת הממשלה 'עתודות לישראל' ,הוחלט על ידי משרד הפנים וארגון מעוז על ייסוד מיזם
משותף לפיתוח עתודות ניהול במספר נושאי ליבה העומדים על סדר יומו של השלטון המקומי.
באמצעות איתור ,הכשרה ורישות מנהיגים ומנהיגות ממלכתיים ,מקצועיים ,אופטימיים ומחוברים לשטח ניתן
יהיה ליצור שכבת ניהול בכירה שתתמודד עם אתגרי השלטון המקומי .העמיתים בתכנית יגיעו מהמגזרים השונים
(עסקי ,שלטון מרכזי ,חברה אזרחית ומוניציפלי) ,ייצגו מגוון אוכלוסיות בחברה בישראל ויפעלו מתוך תחושת שליחות
ואחריות לחיזוק הרשויות המקומיות.
עם סיום התכנית ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת תלת מגזרית רב תחומית ומגוונת,
המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים בשלטון המקומי.

חזון התכנית
חיזוק רשויות מקומיות ,בדגש על רשויות מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים
לתושביהן ,צמצום פערים ,עליית איכות החיים ,יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

מבנה התכנית
התכנית מיועדת לעד  60מנהיגים איכותיים ,משרתי ציבור בעמדות פוטנציאל לאייש בעתיד את התפקידים
הבכירים במערכות השלטון המקומי ,החברה האזרחית ,העסקית האזורית ובנקודות ממשק מרכזיות עם
השלטון המרכזי.
התכנית תחל ביולי 2017
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מסגרת התכנית
•
•
•
•
•
•

כשישה שבועות של למידה אינטנסיבית הפרוסים לאורך השנה ,מתוכם כשבוע למידה בחו"ל
פורמט " "On The Job Trainingשמאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית תוך
חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות
נושאי הלמידה  -הכרת המרחב הציבורי ברמה הקהילתית ,המוניציפלית ,הלאומית והבינלאומית
תוך עיסוק בשאלות ערכיות וזהותיות בדגש על העולם המוניציפלי והמרחב האזורי
היכרות עם גורמים בעלי השפעה במערכת השלטון המקומי ,האזרחי והעסקי ,הכרת מוסדות
השלטון המרכזי ברמה המקומית והלאומית ,הרצאות של אנשי ממשל בכירים ,מנהיגים עסקיים
ומומחים שונים ,סדנאות בנושא הובלת שינוי ,הקניית כלי ניהול בעולם המוניציפלי ועוד
תכנית מאיצים ייעודית הכוללת הקניית כלים מקצועיים ,משאבים ,רתימת מומחים לטובת האצת
פרויקטים משולחן העבודה
למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של עמיתי התכנית

ציר אישי ומקצועי
•
•

פיתוח אישי ,מנהיגותי ,מקצועי וניהולי
השתייכות לנבחרת מובילה ותלת מגזרית שתהווה בעתיד את שכבת המנהיגות הבכירה בשלטון
המקומי בפרט ובמדינת ישראל בכלל
הצטרפות לרשת מעוז ולרשת של תכניות "עתודות לישראל" הכוללות באופן מובחן מנהיגים
ומנהיגות מהמרחב המקומי ומתחומי הבריאות ,החינוך ,התעסוקה והתשתיות

•
•

קבלת תעודה המעידה על סיום בהצלחה של התכנית
יתרון במכרזים עתידיים (בתוך מספר שנים תהווה התכנית תנאי סף להתמודדות במכרזים בכירים)

•

דרישות התכנית
1
מוטיבציה להתקדם לתפקידי מנהיגות והובלה של מערכת
השלטון המקומי בישראל או מוטיבציה להשפיע על המרחב
המקומי והחברה האזרחית מתוך עמדת כח מקצועיות
בממשקים משפיעים עם השלטון המקומי.

3
נוכחות והשתתפות פעילה גם לאחר סיום התכנית ברשת
העמיתים שתפעל יחד לחיזוק החוסן החברתי כלכלי
בזירה המוניציפלית תוך יצירת פלטפורמות להתמודדות
עם האתגרים המקצועיים ,להתפתחות האישית ,ליוזמות
ולשיתופי פעולה של חברי הרשת.

2
פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים
של מקצועיות ניהולית ,ערכים וזהות.

4
התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית,
בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת
ההכשרה ,מתוכה לפחות שבוע בחו”ל.
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תנאים הכרחיים:
א .תואר ראשון או מקבילותיו
ב 4 .שנות ניסיון ניהולי מתוכן  3שנות ניסיון לפחות ברשויות המקומיות/מרחב ציבורי*
ג .ניהול ישיר של  3עובדים ומעלה
או אחריות או ניהול תקציב בהיקף שנתי של ₪ 1,000,000
ד .עשייה משמעותית לטובת המדינה או החברה בישראל
ה .מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח במרחב הציבורי
* מרחב ציבורי – כולל חברה אזרחית ,עסקית וממשלתית שמתממשקת למערכת השלטון המוניציפלי
* התכנית מיועדת לבעלי אופק תעסוקתי של  10שנים ומעלה
* התכנית אינה מיועדת לבעלי תפקידים סטטוטוריים ברשויות מעל ל 40,000 -תושבים
* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מתחת ל 40,000-רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי סעיף ג'.

תהליך המיון
שלב א'  //שאלון הרשמה
הכולל פרטי ניסיון והשכלה.
תאריך אחרון למילוי.26/03/17 :

שלב ג'  //ראיונות ממליצים.
שלב ד'  //ועדת קבלה  -ראיון עם נציגי הועד
המנהל וצוות התכנית .ועדות הקבלה
יתקיימו ב,19/06/17 ,18/06/17 ,15/06/17-

שלב ב'  //יום הערכה הכולל חלק קבוצתי
וחלק אישי .ימי ההערכה יתקיימו
ב ,25/04/17-ב,03/05/17, 27/04/17-
.08/05/17 ,04/05/17

.20/06/17

* לכל שלב יוזמנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה.

מפגש חשיפה אינטרנטי -בתאריך  09/03/17בשעה .*19:00
אתר מעוז www.maoz-il.org -
בשאלות ניתן לפנות לדואר האלקטרוני muni@maoz-il.org -או לטלפון.054-6397217 -
* מאחר שמספר המקומות למפגש החשיפה מוגבל ,יש להירשם מראש.
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