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 בס"ד

 שו"ת -קורס יסודות למינהל הציבורי 

 הכשרה לעבודה בשירות הציבורי לחברה החרדית

   למי התוכנית מיועדת?

בעלי רצון   (,35 -22יסודות למינהל הציבורי מיועד לנשים וגברים מהמגזר החרדי )עדיפות לגילאי 

  להשפיע ולהשתלב בעשייה בשירות המדינה ובשלטון המקומי.

 מה אני מקבל.ת מהתכנית ?

 תפיה כלים להשתלבות בשירות הציבורי.יסודות למינהל הציבורי מקנה למשת

 היכרות אישית עם בעלי תפקידים וארגונים במוקדי ההשפעה המרכזיים

 מעטפת ליווי מקצועית בתהליכי המיון לתפקידים השונים ובמהלך העשייה המקצועית בהמשך

לאחר סיום ההכשרה כלל משתתפי התכנית מצטרפים לרשת ארצית של חברי וחברות רשת 

  בסיום התוכנית מוענקת לבוגרים תעודת סיום.  במוקדי ההשפעה השונים. המשולבים

 מתי התוכנית מתקיימת והיכן? כמה זמן נמשך?

שבועות מתחילת חודש טבת )דצמבר( עד סוף אדר ב  16כההכשרה הינה יום בשבוע )יום חמישי( 

 )מרץ(.

 *.17:00עד  9:30לקבוצת הגברים ההכשרה תתקיים בין השעות 

 *.21:30 - 14:00תתקיים בין השעות ת הנשים ההכשרה לקבוצ

 צהריים גם לקבוצת הנשים. -מספר ימי סיור בשעות הבוקר 

  חלק מימי ההכשרה יתקיימו בירושלים ובבני ברק וחלק בסיורים ברחבי הארץ.

 *ייתכנו שינויים בשעות ההכשרה

   מה נדרש ממני במהלך ההכשרה?

  מוטיבציה עמוקה ללמוד, להתפתח ולהשפיע על המרחב הציבורי והחברה בישראל.

השתתפות מלאה )ופיזית( במהלך כל שלבי ההכשרה כולל ביצוע משימות מקצועיות וקריאה של 

 חומרים בתחומי הידע הנלמדים בין המפגשים.

התחייבות מהתוכנית האם השתתפות בתוכנית דורשת ממני להתחייב לעבודה לאחר מכן? והאם יש 

 להשמה?

מטרת התכנית לגוון את השירות הציבורי באמצעות הכשרה וקידום צעירים בעלי מוטיבציה להשתלב. 

התכנית אינה מתחייבת להשמה לאחר ההכשרה, אך בעלת ניסיון בחיבור לארגונים ובעלי תפקידים 

  ותם בשירות הציבורי.רלוונטיים והמשתתפים יזכו לליווי אישי בכל שלבי מועמדותם והשתלב
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 האם הקורס מתקיים בצורה פיזית או מקוונת ?

הקורס מתוכנן להתקיים במפגשים פיזיים ככל שתקנות הבריאות יאפשרו. התכנית פועלת תחת כל 

הנחיות משרד הבריאות ובמידה ולא יתאפשרו מפגשיים פיזיים, אנו ערוכים לקיים ימי הכשרה 

 מקוונים.

   כמה זה עולה?

  בלבד. ₪250קורס מסובסד בצורה מלאה לכל משתתף! נדרש תשלום של דמי רצינות בסך ה

 לאלו מקצועות ותפקידים הקורס רלוונטי?

בשירות הציבורי קיימים מגוון תפקידים ומקצועות שונים בהם נדרש הון אנושי איכותי לאיוש 

 התפקידים.

בימי ההכשרה נפגיש את המשתתפים במגוון רחב של בעלי תפקידים כדי ללמוד על האפשרויות 

 הקיימות בעשייה המקצועית וללמוד על אופן העשייה בשטח של בעלי המקצוע השונים.

  האם התכנית מונגשת?

כגון  -כמובן! עיקרון מרכזי בתכנית הינו המגוון האנושי, וצוות התכנית פועל על מנת שכל מרכיביה 

נדרש להעלות יהיו מונגשים ומותאמים לכלל המשתתפים.  –מיקום הפעילות, אופן הפעילות, ועוד 

נים, בפני צוות התוכנית את ההנגשות והצרכים הייחודים כבר בשלב הגשת המועמדות ובמהלך המיו

  על מנת לאפשר הערכות מראש למתן מענה איכותי ככל הניתן.

 אני סטודנט, האם אוכל להגיש מועמדות?

 כמובן! הקורס מיועד לכל אדם שרואה את עצמו מתאים להשתלבות בשירות הציבורי.

 ישנה עדיפות לבעלי תואר או לסטודנטים בשנים מתקדמות.

 ? הציבורי יסודות למינהלאז, מה בעצם עושים ב

בקורס נלמד בצורה מעמיקה בימי ההכשרה בסדנאות מקצועיות, הרצאות, סיורים וסמינרים על 

סוגיות חברתיות בישראל, תכנון מדיניות ומפגש עם בעלי תפקידים מתוך השירות הציבורי ברמה 

עולם בעלי תפקידים ומומחים ב  העירונית וממשרדי הממשלה. נרכוש רישות בין חברי הקבוצה ועם

  ציבורי . -העשייה החברתי 

  נרכוש כלים ומיומנויות הנדרשות בשירות הציבורי.

ישנה מעטפת ליווי של צוות התכנית לדיוק אפיק העשייה המתאים לכל משתתף ובניית מסלול 

  התקדמות להשתלבות והתפתחות בעשייה מקצועית בשירות הציבורי.

  איך נרשמים ומהם שלבי המיון?

ראשית יש למלא את טופס ההרשמה המקוון! מועמדים שימצאו מתאימים למטרות התוכנית, יוזמנו 

  למרכז הערכה מקוון.

לאחר מעבר בהצלחה את מרכז ההערכה, שלב המיון האחרון הוא ראיון שמתקיים בצורה פיזית. 

 לתכנית יינתנו בתחילת חודש כסלו.תשובות סופיות על קבלה 
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