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חזון

תכנית הצוערים לשלטון המקומי

מקצועית ואמיצה  , פיתוח מנהיגות ערכית
מתוך  , הפועלת בשלטון המקומי במשותף

ממלכתיות ואחריות לבניית ישראל , שליחות
כחברה ראויה



מטרת התכנית

תכנית הצוערים לשלטון המקומי

בניית עתודה ניהולית מחוללת שינוי לרשויות 
למען צמצום פערים בין רשויות , המקומיות

כלכלי של מדינת ישראל-חיזוק חוסנה החברתיו



סביבת עבודה

אגף עתודות
מובילים  
דיגיטליים

תכנית הצוערים לשלטון  
המקומי

תכנית  
מקום



המרחב המוניציפלי

תמונת מצב–צוערים וצוערות 

לתכנית בכללותהבוגרים 459•
המוניצאפליתבזירה בוגרים 334•
נכנסו להשמה בנובמבר בוגרים 67•

2021
בתפקידי ניהולבוגרים 43•
להשמה בנובמבר בוגרים נכנסים 74•

2022
תיאור רלבנטי  

לכותרת  
שגולש גם 

לשורות 
הבאות

'שיר רבינוביץ' גב



2022תהליך ההשמה 
לוח זמנים

פרסום קול קורא 
לרשויות 
15.02.22

פורסם קול קורא•
השנה נפתחו יעדי  השמה חדשים  •

מנהלות : לצוערי תכנון אורבני 
,  ש"רשויות ביו, התחדשות עירונית

איזורייםאשכולות 

מפגש הכנה לרשויות
22.02.22

מועד אחרון להגשת  
הצעות לאוגדן

08.03.22

ראיונות אישיים 
מקדימים לממונים
01.03-24.03.22

ראיונות לרשויות
01.04-04.05

09.05

מועד משוער לפרסום  
–אוגדן התפקידים 

31.05.22
בהובלת אגף בכיר לתכנון •

ק"ברשומופיתוח ההון האנושי 
ואגף עתודות

הכרות עם תהליך ההשמה•
שאלות ותשובות•

ההצעות יוגשו בטופס מקוון •
ויש לצרף אליהן נספחים  

כמפורט בקול קורא
לאחר הגשת הבקשה תופנו •

לקביעת  " יומן"לאתר 
ראיונות

הממונים  הכרות עם •
ברשויות

טיוב הצעות לאוגדן•

או  /ראיון עם ראש רשות ו•
ל וכן כלל הממונים  "מנכ

בהתאם להצעה , המיועדים
שהוגשה

יום ראיונות נוסף –09.05•
לרשויות החוגגות עיד אל 

פיטר

הצעות שיאושרו יפורסמו באוגדן•



2022תהליך ההשמה 
המשך-לוח זמנים 

ראיונות צוערים  
ברשויות

01.06-20.06.22

פנייה הדדית של בוגרים •
ורשויות לתיאום ראיון

חובה לראיין כל בוגר  שפונה •
לרשות

יש לתת מספר מועדים •
(אפשר בזום כמובן)לראיונות 

הבוגרים מתראיינים בכמה •
רשויות במקביל

חתימה על חוזים
01.07-01.09.2022

יום הכנה לממונים
21.09.2022

!תחילת עבודה ברשויות
01.11.2022

!בהצלחההמשך ליווי הבוגרים

חוזה בין משרד הפנים לרשות •
המקומית

לבין הרשות ת.הצוערחוזה בין •
המקומית

הכנה –מפגש מקוון •
לקליטת הבוגרים ברשויות

הבוגרים מגיעים ליום  •
העבודה הראשון ברשות

מערך הליווי של תכנית  •
הצוערים ממשיך ללוות את 

הבוגרים בקורסים והכשרות  
מקצועיות

IT



תחומי הליבה בהכשרה ובהשמה

פיתוח כלכלי  

תכנון אסטרטגי

שירות לתושב

דיגיטציה וחדשנות

ארגוניותמצויינות

תכנון אורבני



דגשים חשובים בהגשת ההצעות
הדגשים מופיעים בקובץ הגשת ההצעה

תיאור רלבנטי  
לכותרת  

שגולש גם 
לשורות 
הבאות

הגדרת התפקידתחומי אחריותתהליךאתגר

תיאור רלבנטי  
לכותרת  

שגולש גם 
לשורות 
הבאות

שם ממונהסיווג התפקיד

פרטי קשר  
עם הממונה  

ת.המיועד

שם התפקיד  
כפי שיופיע 

באוגדן

במה יעסקו  
הצוערים 
בתפקידם

איזה תהליך 
הרשות 

מובילה כדי 
לקדם פתרון  

לאתגר

פסקה קצרה 
על האתגר 

עימו
מתמודדת 

הרשות

סיווג לאחד 
מתחומי  

הליבה



דוגמא להצעה

תיאור רלבנטי  
לכותרת  

שגולש גם 
לשורות 
הבאות

'שיר רבינוביץ' גב

בוקעאתא: רשות

צפון: מחוז

6750: תושבים' מס

3: מדד סוציואקונומי

כן: רשות אשכול

0: צוערי שלטון מקומי

.ל הרשות"מנכ, ברכאתרוני : שם ממונה ותפקיד

: אנשי קשר

ל  "דוא', טל, שם-ראש הרשות

ל  "דוא', טל, שם-הרשותל "מנכ



דוגמא להצעה

תיאור רלבנטי  
לכותרת  

שגולש גם 
לשורות 
הבאות

'שיר רבינוביץ' גב

(ג"ברמהתקצוב רשויות דרוזיות )171מיצוי משאבים וזכויות לאור החלטת הממשלה : האתגר

.גיוס תקציבים ומשאבים לקידום הכפר ומימוש תהלכי עבודה פנים ארגוניים: תהליך

ל לתחום פיתוח כלכלי  "עוזר מנכ: הגדרת התפקיד

:כלכליפיתוח -אחריותתחומי 

.מיזמים כלכליים וזיהוי פרויקטים פוטנציאלים במרחבמיפוי . 1

.ג"ברמהחסמים בתוכנית התקצוב התלת שנתית לישובים הדרוזים הסרת . 2

.היתכנות ובחינה כלכלית ליישום פרויקטיםבדיקת . 3

תעסוקתי עם גורמי הממשלה השונים  -חינוכי-חברתי-אחר הזדמנויות של פיתוח כלכליחיפוש . 4

.וארגונים חיצוניים



תיאור רלבנטי  
לכותרת  

שגולש גם 
לשורות 
הבאות

'שיר רבינוביץ' גב

?שאלות
Atudot.Pnim@moin.gov.ilמייל אגף עתודות 

2022קישור לקול קורא להשמת צוערים 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/reserve-local-government/he/Guides_reserve-local-government_%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%AA%20%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%202022.pdf


תודה על ההקשבה

מינהל הפיתוח


