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 לכבוד 

 מובילי גופי וארגוני חינוך

                                                                                     שלום רב,

 פורמלי-הנדון: השקת תכנית צוערים לחינוך בלתי

 

בשיתוף עמותת , "פורמלי-צוערים לחינוך הבלתיה"תכנית מחזור הראשון של נפתחה ההרשמה  לבימים אלו 

 . (2017האקדמית  תשע"ח )אוק' הלימודים שותפויות רוטשילד קיסריה ומכללת אורנים, לקראת שנת 

 

 ממשלהההחלטת  יישוםכחלק ממינהל חברה ונוער, משרד החינוך, בהובלת הינה תכנית ממלכתית,  התכנית

  תכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור בישראל. – "עתודות לישראל"

 

, לדרגי כניסהוצעירות מוכשרים צעירים עתודת מיועדת להכשרת  ,"הצוערים לחינוך הבלתי פורמלי"תכנית 

שישתלבו בשדה החינוך  בעלי מוטיבציה להשפיע ולהוות סוכני שינוי בפריפריה,  ,שלהם בתחילת הקרירה המקצועית

  http://dialogtogether.com:: קישור לאתר ההרשמההבלתי פורמלי

 

תואר ראשון לימודים מלאה ומלגת קיום חודשית במהלך תקופת ההכשרה הכוללת:  משתתפי התכנית יזכו למלגת

בחינוך בלתי פורמלי ומדעי החברה, עם חטיבה במדיניות ציבורית )כולל הסמכה לתעודת עובד חינוך ותעודת 

דות . בתם תקופת הלימודים ישתלבו בעשייה בתחום למשך שלוש שנים ויהיו חלק מרשת הבוגרים של עתוהוראה(

 לישראל.

 

: בשיתוף ארגון מעוז ,"אדוות רחל"תכנית  לשנפתחה ההרשמה למחזור השני  דרגי הבינייםמ לבעלי תפקידים

kolkore-il.org/education-https://www.maoz/  

מפתח מכל זירות החינוך )בית ספרי, מוניציפלי, ממשלתי ומגזר אנשי תכנית אדוות פועלת לבנות רשת ממלכתית של 

 שלישי ורשתות(.

 

 .לאתר מועמדים מצוינים ולחשוף בפניהם את התכנית כשותפים לדרך, אנו מזמינים אתכם

 

 ,ב ב ר כ ה                                                                                                   
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                    

 דני רוזנר                                                                                                          
 מנהל מינהל חברה ונוער                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
http://dialogtogether.com/
https://www.maoz-il.org/education-kolkore/
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 רקע ומידע אודות התוכנית -נספח 

 

 להלן החלטת הממשלה עתודות לישראל:

 )עם קבלת ההחלטה( הודיע שר החינוך כי: 10.7.2016בישיבת הממשלה מיום 

יש לייסד ועד מנהל מערכתי לבניית עתודת הון אנושי במערכת החינוך )מצ"ב סיכום מהוועד  א.

 המנהל האחרון(.

 עתודה ניהולית לדרג הבכיר במערכת החינוך )תכנית אדוות בהפעלת ארגון מעוז(.יש לייסד תכנית  ב.

פורמלי )תכנית הצוערים בהפעלת שותפויות רוטשילד -יש לייסד תכנית לצוערים לחינוך הבלתי ג.

 קיסריה(.

 יש לייסד תכנית עתודה מנהיגותית למורים במערכת החינוך. ד.

רים, כמופיע בדוח )להלן קישור להחלטת הממשלה ולדוח הרחבת תכניות ייחודיות להכשרת מו ה.

 המלא(.

החלטת  -http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1653.aspx ו.

 1653הממשלה 

 :דוח עתודות לישראל המלא

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/direcgeneral/Documents/AtudotLeIsrael.pdf-  

 

 התוכנית: מטרות

פורמלי לחיזוק הפריפריה באמצעות -למערכת החינוך הבלתיבניית תכנית המיועדת לדרגי כניסה  •

 החינוך החברתי קהילתי.

פורמלי כתחום ידע ועיסוק מקצועי וככלי לבינוי חברה וקהילה )הן במגזר -חיזוק החינוך הבלתי •

 הציבורי והן במגזר השלישי(.

 מתן אפשרות למסלולי קריירה משמעותיים לצעירים, בעיקר מהפריפריה. •

 רת מסלול לבניית עתודה ניהולית למוסדות ולארגונים בשדה.יצי •

 יצירת רשת עמיתים מקצועית שתהיה מחוברת לכלל המשרדים במגזר הציבורי. •

 פורמלי כזירת השפעה.-יצירת אתוס של משרתי ציבור הבוחר בחינוך הבלתי •

 

צוערים )צוערים לשלטון , כמו כל תכנית אחרת להכשרת פורמלי-תכנית הצוערים לחינוך בלתיהמבנה: 

 המקומי, צוערים לשירות המדינה(, כוללת שלושה שלבים עיקרים:

 שלב ההכשרה •

 שלב ההשמה •

 שלב הליווי על ידי יחידת בוגרים •

 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1653.aspx-%20החלטת%20הממשלה%201653
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1653.aspx-%20החלטת%20הממשלה%201653
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/direcgeneral/Documents/AtudotLeIsrael.pdf-


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער

 לשכת מנהל המינהל

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 02-5603886* פקס:  02-5603155/6* טלפון:  9100201ירושלים  בניין ארלדן, 31הנביאים רח' 

 http://noar.education.gov.il* אתר המינהל:  http://edu.gov.ilאתר המשרד:  
 https://www.facebook.com/edu.noar* דף המינהל:  //:www.facebook.com/edu.gov.ilhttpsדף המשרד: 

 chentaw@education.gov.il דוא"ל:  

 

 "ב אדר תשע"זכ  
 2017מרץ  20 

 

 

 שלב ההכשרה

הכשרה אקדמית ללימודי תואר ראשון ותעודת עובד חינוך )במלגת לימודים מלאה ובתוספת  •

 מלגת קיום סמלית(.

 פורמלי(.-אקדמית )מנהיגות, הובלת שינוי, מומחיות בחינוך הבלתי-חוץהכשרה  •

 ביצוע פרקטיקום שבועי במהלך הלימודים האקדמיים. •

 סמינרים ונסיעת לימודים לחו"ל. •

 

 שלב ההשמה

 כל בוגר הכשרת תכנית הצוערים ישובץ למשרות בתקן תוספתי, על ידי מנגנון קול קורא. •

התקן התוספתי במשך שלוש שנים, אך הבוגר מחויב למקום ההשמה המדינה תדאג למימון  •

לארבע שנים. אם ידרשו ממנו להישאר שנה נוספת היא תהיה במימון מקום ההשמה )הרשות המקומית או 

 הארגון(.

 

 שלב ליווי הבוגרים במהלך ההשמה

 כל בוגרי תכנית הצוערים ילוו ליווי אישי וקבוצתי בתקופת ההשמה. •

י תכנית הצוערים ישולבו ברשת עמיתי עתודות לישראל, במערכת החינוך ובשירות כל בוגר •

 הציבורי כולו.

 

 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils

