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 תמצית המחקר

 מבוא

של תכניות  הראשונים המחזורים ששת דוח זה בוחן בראייה רטרוספקטיבית מסכמת את התוצאות של

בשנת צאו לדרך ילפיתוח מנהלים, עתודות ניהול וסגל בכיר במשרד האוצר. התכניות  ותאגפי-ההכשרה הבין

 וביןשותפות בין יחידת ההדרכה והפיתוח הארגוני במשרד האוצר במסגרת  פעלו שניםארבע ובמשך  2012

הייתה חיזוק יכולות הניהול התכניות  העל של-מטרת .בג'וינט ישראלמכון אלכא למנהיגות וממשל 

חיזוק הקשר בין האגפים והזהות "האוצרית" ובד בבד האגפים השונים, ן והמנהיגות של המנהלים מ

 המשותפת. 

ודרג בכיר  (ושני ראשון יםדרגשני דרגי ניהול: דרג ביניים )לבמסגרת ההכשרה הופעלו תכניות נפרדות 

כך,  .שלה לצרכיו של קהל היעד בהתאם מטרותהו גדרהו)סגנים בכירים ועתודה ניהולית(. בכל תכנית 

 , ואילועובדים ומשימות דגש על הקניית מיומנויות ניהול בסיסיות, כגון ניהולהושם בתכניות לדרג הביניים 

ואסטרטגיה הנדרשות לתפקידי ניהול  מאקרומיומנויות הקניית על  דגש דרג הבכיר הושםלבתכניות 

הניסיון הניהולי במשרדים אחרים ובמגזרים אחרים, בעיקר המגזר העסקי. נוסף ן למידה מ וכן על, בכירים

אגפי -פעולה בין ףשיתוקידום  לרבות ,המערכתיתחיזוק הראייה דגש על  הושם הבכיר דרגל תכניותב ,כך לע

  י.העמקה בסוגיות ערכיות וחברתיות הנוגעות לניהול במשרד האוצר ובשירות הציבור, ועל משרדי-ובין

רכי המשרד והתאמות לצוכן ובדגשים שינויים בשיטות הלימוד נעשו לאורך שנות ההפעלה של התכניות 

התכניות שמה דגש כל ח הארגוני במשרד, התפיסה שעמדה בבסיס לפי יחידת ההדרכה והפיתו רוח הזמן.ו

 ושל משרד האוצר ליכולות ניהול ולערכים של משרתי ציבור. דגשים אל על שילוב בין התכנים המקצועיים

 .לגבש ניסו תושהתכני "האוצרית"יחדיו את הזהות המקצועית וגילמו 

 עיקריים:מוקדים שני יו להן ה ,בבסיס התכניותעמדה ש המארגנת התפיסה לפי

  ,ניהול עובדים, ניהול פרויקטים, תכנון אסטרטגי, הובלת שינוי וכן ניהול ובהן פיתוח יכולות ניהול

 לו ומחוצה האוצר משרד בתוך פעולהה ףושיתו ממשקה

 אוצריתה"זהות חיזוק הו ציבור משרתי של ערכים חיזוק". 

ים פרויקטגם פיתחו המשתתפים  במסגרת זוכדי להשיג את מטרות התכניות הופעלו שיטות לימוד מגוונות. 

כמו כן, בהתאם לתפיסה הכוללת של יחידת ההדרכה  .לצורך התנסות ותרגול של החומר הנלמדקבוצתיים 

מה לפיתוח והפיתוח הארגוני, התקיימו לצד התכניות פעילויות משלימות שנועדו להעצים את התרו

 .פורום "מועדון המנהלים"ו : אימון אישיהמנהלים

 ממצאי .תולבצע מחקר הבוחן בראייה כוללת את תוצאות התכני התבקש ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס מכון

  .זה בדוח מובאים מחקרה
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 מערך המחקר

של הפרויקטים ושל  ,תכניותה של – התרומהראיית הבוגרים את  היה מחקרב ןשנבח העיקרי הנושא

 התרומה)להלן:  מןבפרספקטיבה של ז הםלהתפתחות המקצועית של – תוהפעילויות המשלימות לתכני

 .(הנתפסת

חצי  נערכו ראיונות עומק :, באמצעות שילוב של כמה שיטות2016אוגוסט -המידע נאסף בחודשים יוני

, שת המחזוריםשבוגרי  106-מקוון ל כך הועבר שאלון לע. נוסף המחזורים תבששים בוגרהן מ 11מובנים עם 

מקרב  85%השיבו  על השאלון שעזבו אותו. 26-ו בעת שהשיבו על השאלון במשרד עבדושעדיין  80מהם 

 שיעור ההיענות בשלהבוגרים שעזבו אותו מאז סיום התכנית. ן מ 38%-במשרד ו עבדושעדיין  בוגריםה

עדיין עבדו בוגרים שלול אותם במחקר ולהתמקד במשרד הוחלט שלא לכהבוגרים שעזבו את הבקרב  הנמוך

 ,המוביל של התכניתצוות הנערכו ראיונות עומק חצי מובנים עם  ,כמו כן. בעת שהשיבו על השאלון משרדב

ונותחו מסמכי נאספו ו מיחידת ההדרכה והפיתוח הארגוני במשרד האוצר וממכון אלכא למנהיגות וממשל,

  .שנות הפעלתה התכנית לאורך

 ממצאים

 ןיהלמשתתפ תוהתכני התרומה הנתפסת של את נבחן תחילה. המחקר העיקריים ממצאי את נציג להלן

ושל  תוישל הפרויקטים שפותחו במסגרת התכנ תרומהבחן את הנ מכן זמן, ולאחר של בפרספקטיבה

  .ןצדהפעילויות המשלימות שהתקיימו ל

 זמן של בפרספקטיבה ןלמשתתפיה תוהתכני תרומת

בחינת , בפרספקטיבה של זמן. תובוגרי התכני לש להתפתחותם המקצועית רומה הנתפסתהת נבחנה במחקר

  :היבטיםי נשמ ממדים עסקה בכמה התרומה הנתפסת

  תחושת וכן  מענה לצרכים מקצועיים; רכישת ידע, תפיסות, עמדות, כלים ומיומנויות - האישיההיבט

 בדרגהמסוגלות; שינויים בעשייה וקידום בתפקיד או 

  בוגרים ים מקצועיים בין קשרפיתוח שפה משותפת לכלל המשרד ו -האינטראקציה הקבוצתית היבט

 מאגפים שונים.

   הממדים שנבדקו.בכל אחד מן  ,אלו היבטים בשני, להלן יוצגו הממצאים העיקריים

 הממדיםב דרגים השונים; ברוב םת לבוגריובתרומת התכני עקבי להצביע על הבדלשאפשר נציין תחילה 

הבדלים ב עסוקנ הדרג הבכיר על תרומה גבוהה יותר בהשוואה למשתתפים מדרג הביניים.ן מ בוגריםדיווחו 

 .יםרלוונטיבמקומות ה ואל

 הבוגרים העריכו כי:, אישיה בהיבט

  העשייה באגפים אחרים והממשק אתם, , , כגון גישות ניהוליותליבה על נושאית ושרכשו בתכניהידע

לעומת זאת, התרומה . (או רבה העידו על תרומה רבה מאודלפי הנושא  78%-88%) תרם לעבודתם

 (.43%-56%, כגון משרד האוצר בכלל או השירות הציבורי, הייתה נמוכה יותר )נושאים רחבים יותרב
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הביניים ייחסו תרומה רבה יותר לידע שרכשו על  מדרג בוגרים, דרגיםבשני ה התכניות בוגרי בין בהשוואה

הבכיר ייחסו תרומה רבה יותר לידע שרכשו על  הדרגן מ בוגרים(, ואילו 65% לעומת 87%גישות ניהוליות )

כלכליות -( וסוגיות חברתיות40%-70%לעומת  84%-95%המעגלים הרחבים יותר: אגפים ומגזרים אחרים )

 (. 33%לעומת  68%בישראל )

 השפיעו על עבודתם  בנושאי ליבה, בעיקר זהות וסגנון ניהול, תושגיבשו בעקבות התכני סותהתפי

נושא הל לעומת זאת, ההשפעה בהקשר ש. (רבה או מאוד רבה השפעה על העידולפי הנושא  63%-85%)

 (.44%) הייתה נמוכה יותר – פעולה בין משרדים בשירות הציבורי ףשיתובהתועלת  –הרחב יותר 

דרג הבכיר ייחסו השפעה רבה יותר לתפיסות הן מ בוגרים ,דרגיםבשני ה התכניות בוגרי בין השוואהב

פעולה בין  ףשיתובשהתועלת  בענייןמדיניות ושל תפקיד של משרד האוצר בעיצוב ומימוש ה ענייןשגיבשו ב

 (.  60%לעומת  84% בממוצעאגפים במשרד האוצר )

 על העידו היכולת לפי 53%-76%)ת תרמו לחיזוק יכולותיהם המקצועיות ושרכשו בתכני הכלים 

, והדעות פרקטיים בכלים מחסור גישורה הבוגריםן מחלק לצד זאת, (. רבה או מאוד רבה תרומה

 צורך זה. לעמענה מספק  ות נתנוחלוקות בשאלה אם התכני

 את חיזקו שרכשו שהכלים יותרהביניים הרגישו  מדרג בוגרים, דרגיםבשני ה התכניות בוגרי בין בהשוואה

 ליכולת התרומה את הדגישו הבכיר הדרגן מ םבוגרי ואילו(, 57%לעומת  84%) עובדים לנהל שלהם היכולת

 (.57%לעומת  81%) פעולה ףשיתו להוביל שלהם

 על המעגל המצומצם של  בכל הנוגע להשפעהשלהם  חיזוק תחושת המסוגלותהתכנית תרמה ל

העידו  העניין לפי 76%-86%ובדים ועל היחידה, האגף או התחום שהם מנהלים )תם הם עהאנשים שא  

שהם יכולים להשפיע על המעגל הרחב  תםתחושללעומת זאת, התרומה (. המאוד או רב הרב תרומהעל 

 (.23%) יחסית יותר של משרד האוצר והשירות הציבורי בכלל הייתה נמוכה

 שלהם המסוגלות שתחושת העידו הבכיר הדרגן מ בוגרים ,דרגיםבשני ה התכניות בוגרי בין בהשוואה

 יותר הרחב למעגל בנוגע והן( 67%לעומת  95%ליחידה שהם מנהלים ) בנוגע הן יותר רבה במידה התחזקה

 (.7% לעומת 57%)בממוצע  בכלל הציבורי והשירות האוצר משרד של

 נושאי, הן באחריםבממדים התרומה ן משלהם הייתה נמוכה  שינויים בעשייהת לוהתרומה של התכני 

 רבה תרומה על העידו הנושא לפי 44%-52%כגון אופן הניהול והובלת שינויים באגף שלהם ) ,הליבה

( והן בכל הנוגע למעגל הרחב יותר של הובלת שינויים במשרד האוצר ושל יחסי העבודה רבה או מאוד

 (.11%-12%הפעולה עם משרדים אחרים במגזר הציבורי או עם מגזרים אחרים ) ףושיתו

דיווחו יותר על שינויים בעשייה שלהם  הבכיר הדרגן מ בוגרים ,דרגיםבשני ה התכניות בוגרי בין בהשוואה

 (. 3%לעומת  29%)בממוצע  יותרבכל הנוגע למעגל הרחב  והן( 31%לעומת  71%) הליבה ינושאבהן  ,בפועל

 ת קודמו מאז השתתפותםומבוגרי התכני 42%. קידום של חלקם בתפקיד או בדרגהל ות תרמוהתכני 

 שדיווחו על קידום העריכו כי להשתתפותם בתכנית הייתה השפעה על כך.ים בוגרה מן 27%בה. 

לעומת  58%) דיווחו יותר על קידום הדרג הבכירמן  בוגרים, הדרגים בשני התכניות בוגרי בין בהשוואה

35%.)  
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בשני , הממצאים מצביעים על הבדל בהערכות של בוגרי התכניות הקבוצתית האינטראקציה היבטב

 דרגים: ה

  ו ים שבהם עסקעניינב המשרד לכלל משותפת שפההדרג הבכיר העריכו יותר שנוצרה ן מבוגרים

 (.45%לעומת  76%) תכניותה

 תורמים  ים מאגפים אחריםבוגרת עם ובתכני הקשרים שיצרושהדרג הבכיר העידו יותר ן ים מבוגר

 (.31%לעומת  76%להם בעבודתם )

 ים מראה:בוגרה עמדותבחינה של נוסף על כך, 

 88%  בממוצע  47%אולם , חשובה אגפים נפרדיםבמשרד אוצר מאוחד ולא רק בעבודה שמסכימים

 %19)עבודה משותפת ת לא מתאפשרבדרך כלל כי ו שלוסבורים כי בפועל לכל אגף יש זהות מ

  .ניטרלים(

 90% העשייה במגזרים אחרים כדי לשפר את העשייה של המגזר ן מסכימים כי יש הרבה מה ללמוד מ

 הציבורי.

 משלימות הפעילויות הו הפרויקטים תתרומ

הפרויקטים הקבוצתיים שפיתחו ת: והתרומה של שני רכיבים נוספים לבוגרי התכניהמחקר בחן גם את 

אישי  ופעילויות משלימות שהתקיימו לצד התכניות עצמן וכללו אימון תומסגרת התכניהמשתתפים ב

 הבוגרים העריכו כי: מנהלים.ופורום מועדון 

 68%ת )וביישום של מה שלמדו בתכני תלא אפשרה להם התנסות אפקטיבי העבודה על הפרויקטים 

דיווחו כי  מן הבוגרים 86% ,זאתבמידה מועטה או בכלל לא(. יתרה מהשיבו שהפרויקט אפשר זאת 

 יצא אל הפועל.  לאהפרויקט שהיו שותפים לו 

 כי יותר מעט דיווחו הבכיר לדרג מתכניות יםבוגר, הדרגים בשני התכניות בוגרי בין בהשוואה

 (.9% לעומת 26%) הפועל אל יצא כן לו שותפים שהיו הפרויקט

 (, בזכות ההכוונה האישית אשר רבה או מאוד רבה שבמידה דיווחו 72%) להםתרם  האימון האישי

היה עליהם השלימה את הלמידה הכללית או העקרונית וסייעה להתמודד עם סוגיות ניהול פרטניות ש

 באותה עת.  אתןלהתמודד 

  רבה שבמידה דיווחוממשתתפי הפורום  83%)לבוגרים שהשתתפו בו תרם  מנהליםהמועדון פורום 

-(, ו2014-ו 2013ת )בשנים ושני מחזורים של התכנידרג הביניים בהתקיים עבור (. הפורום רבה או מאוד

 .העידו כי השתתפו בו והבוגרים ממחזורים אלן מ 82%

  דיוןסיכום ו

מילאו תפקיד חשוב  האוצר במשרד בכיר סגל שלו ניהול עתודות שלמנהלים,  של םלפיתוח ההכשרה תכניות

בארבע השנים שנבחנות במחקר בזכות המארג הייחודי שפותח בהן עם השנים; התכניות התקיימו במתכונת 

הן הותאמו לדרגים שונים . אגפית ושילבו תכנים של ניהול ומנהיגות עם תכנים חברתיים וערכיים-בין
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ת חשו והתכניבוגרי ג. יתר על כן, רוב כל דרלבאמצעות שימת דגש על נושאים בעלי רלוונטיות וערך מוסף 

מנהלים במשרד האוצר. לצד זאת, מן המחקר עולים גם היבטים בתור רכיהם וצ לעמענה  ותתנונ ןכי ה

 חשובים לשיפור.

 להלן נקודות עיקריות שעלו בהסתכלות כוללת על הממצאים:

  בהשוואה תרומה גבוהה יותר  עלדיווחו הבכיר  לדרג התכניותן מ משתתפיםשנבחנו  הממדיםברוב

כל ל במהותההמקרים ניתן להצביע על תרומה שונה ן בחלק מדרג הביניים. התכניות לן למשתתפים מ

  .תכניותב, בהתאם לדגשים דרג

 תרומה בממדים האחריםהרבה יותר מן ה הייתה נמוכהבעשייה  שינוי בפועל של בממד התרומה .

: הם הבוגרים בראיונות או בשאלות הפתוחות בשאלוןן מהסבר אפשרי לכך עולה מדבריהם של כמה 

גם ו ק על חיבור התכנים לעבודה שלהם ולמציאות בשטחיחשו כי בעת הלמידה לא הושם דגש מספ

הדרג ן מ בוגרים ,ייה בפועלשינויים בעשגם בממד העל העיבוד והיישום של מה שנלמד. יש לציין כי לא 

  ג הביניים.מדר יםוגרבמהבכיר העידו על יותר שינויים 

 הייתה  המידית עבודתם סביבתאו בקשר ל ליבה בנושאי תוהתכני של התרומה, יםבוגרהדיווחי  לפי

)משרד האוצר בכלל, משרדים אחרים  יותר הרחבים למעגלים הנוגע בכל ןגבוהה בהשוואה לתרומת

דרגים לבשירות הציבורי ומגזרים אחרים(. יש לציין כי הראייה הרחבה יותר הודגשה בתכניות שנועדו 

 . נושאים אלובהעידו על תרומה גבוהה יותר  אכןאלו ם דרגיהבכירים, ו

  את לחזק ונועדו  בתכנית שנרכשו הכלים של תרומהאשר ל מורכבת תמונהמן הממצאים עולה

  .זה לצורך מספק מענה נתנה התכנית אם בשאלה חלוקות הדעות, והבוגריםהיכולות של 

  זאת למרות . בדרגה או בתפקיד ןלקידום בוגריה תמה חלקיותר תותכניייתה לההממצאים מראים כי

 . מסלול מובנה לקידום או לניידות של הבוגרים במשרדבהתכניות  וברוב המחזורים לא השתלבש

  וביישום בעיבודים בוגרשל העל הפרויקטים לא נתנה מענה מספיק לצורך  העבודההמחקר מצא כי 

 וכי רוב הפרויקטים לא יצאו אל הפועל.  שנלמד מה של

 , אשר הייתה התכנית האחרונה שנבחנה במחקר,הניהולית העתודה להכשרת לית"המנכ תכניתנציין כי 

 הגבוהות הציפיות, בה ההנהלה של הגבוהה המעורבות רקע על וזאת, יםבוגרל בתרומתה במיוחד בלטה

 יותר מאוזן ייצוג היה זו בתכנית. קידוםלקראת  מנהלים של נבחרת קבוצהאל כ אליהם והיחס ממשתתפיה

הבדלים אלו לעומת  .התקציבים מאגף נציגים יותר בה והשתתפו ,במשרד לאגפיםמבתכניות האחרות 

 תרומה נמצאההזאת  התכנית בוגרי בקרב, כן כמו. המשרדי הפעולה שיתוף לקידום מותר התכניות האחרות

 הניהול באופן שינויים על פחות דיווחו הם, זאת לצד. ואסטרטגיה למנהיגותכל הקשור ב במיוחד גבוהה

 יהשה חשו לכן קודם הביניים לדרג בתכניות השתתפו לאש אלוו, אחרות תבתכניו יםבוגרל בהשוואה שלהם

 . התכנית במסגרת בסיסי בניהול העיסוק בהרחבת צורך
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 ת: ושהודגשו בתכנינושאים המחקר בחן בהרחבה שני 

  ומנהיגות ניהול

בהתאם לאופן , הדרגים השוניםן ים מבוגרת לוהתכני תמותר לממצאי המחקר מלמדים על אופנים שונים ש

 כל דרג. מפי ההגדרה של היכולות הנדרשות -שבו עוצבו התכניות, על

  יהול הבסיסינלבכל הקשור ד במיוחנמצאה תרומה גבוהה בתכניות לדרג הביניים ים בוגרבקרב ;

 לדוגמה ביחס לגישות ניהוליות, סגנון ניהול וכלים לניהול עובדים.

  האסטרטגי, מנהיגותלבכל הקשור  במיוחדנמצאה תרומה גבוהה  ים בתכניות לדרג הבכירבוגרבקרב 

 והובלת שינוי.

ת לא דיווחו על שינויים משמעותיים שחלו בעשייה שלהם, ומבוגרי התכני 50%-כלצד זאת חשוב להזכיר כי 

היה דומה לזה דרגי הביניים מ בעשייתםהמדווחים על שינוי לרבות בתחום הניהול והמנהיגות. שיעור 

נוי באגף שבו הם מרכזי של הובלת שיה לממדבכל הקשור בקרב מנהלים בתכניות לדרג הבכיר. עם זאת, ש

המשיבים מדרג הביניים ן מ 31%בעוד שרק  ,מהדרג הבכיר העידו על שינויים יםבוגרהן מ 71%עובדים, 

 העידו כך. 

והשינויים שהיא מנסה חיבור בין התכנית  דימדרג הביניים חשבו שאין ים בוגרמספר נציין שלכך בקשר 

ראו בכך גורם הם  .והתרבות הארגונית הקיימת לבין שכבת ההנהלה הבכירה וההנהגה של המשרדלקדם 

 מעכב להטמעת שינויים באופן הניהול ולהובלת שינוי בכלל.

 במשרד אגפי-בין פעולה שיתוף

העידו כי הידע שרכשו והתפיסה שגיבשו  ים מכלל הדרגיםבוגרבסך הכול, רוב הממצאי המחקר מלמדים כי 

שחשוב לעבוד בתור גם מסכימים ים בוגרהעבודתם. רוב  לגבי אגפים אחרים ושיתוף פעולה אתם השפיעו על

של רבים מהם סבורים כי בפועל לכל אגף יש זהות מ ,ד בבדאולם בו. אגפים נפרדיםבמשרד מאוחד ולא רק 

העידו על תרומה  הדרג הבכירן ים מבוגרם. אגפיה עבודה משותפת שלת לא מתאפשרכי בדרך כלל ו עצמו

פעולה עם אגפים  ףשיתויחסי עבודה ולכל הקשור ב מזו שהעידו עליה בוגרים מדרג הביניים גבוהה יותר

 אחרים. 

האגפים ן שהיחס המספרי של המשתתפים מציינו במחקר  המרואייניםן המשיבים ומן חלק מחשוב לציין כי 

י. דגש מיוחד גפא-ביןה יתוף הפעולהשו שיחה על גרסו כי הדבר הקשהו ,מאוזן היה לאת ובתכני השונים

בשל מרכזיות בלט במיוחד . חסרונם העדרם של אנשי אגף התקציבים ממרבית התכניות לשמו הבוגרים ע

 בעבודת המשרד. תפקידם 

ת. ולאפשרות היישום של עקרון שיתוף הפעולה מעבר לגבולות התכניאשר במחקר עלו גם סימני שאלה 

משותפת אך ציינו כי הם סבורים שבפועל  "אוצרית"הבוגרים העידו כי הם מבינים את החשיבות שבעבודה 

, במשרדהמבנית  המציאות את ותמשנ ינןא תוהמשותפ תוהתכניוכי בעיניהם  כךהדברים אינם מתנהלים 

 .שהינה מפוצלת במהותה
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, כפי שהעידו ת, ולצדם האתגרים העיקרייםוהעיקריים של התכני םהישגיהלסיכום ממצאי המחקר, אלה 

 :הבוגרים

 

  

 עיקריים הישגים

 תרומה לעבודת הבוגרים בכל הקשור לידע

הליבה,  בנושאי גובשו או שנרכשווהתפיסות 

   כגון גישות או סגנון ניהול

תרומה לדרג הבכיר בכל הקשור לידע  

למשל  ,יותר רחבים למעגלים ביחס והתפיסות

בעניין התועלת שבשיתוף פעולה בין משרדים 

 בשירות הציבורי או העשייה במגזרים אחרים

 אשר   המשתתפים שלחיזוק תחושת המסוגלות

ליכולת שלהם להשפיע על סביבת העבודה  

  הקרובה

כל הקשור לניהול  בהביניים  תרומה לדרג

 בסיסי

בכל הקשור לניהול  הבכיר  תרומה לדרג

 אסטרטגי, מנהיגות והובלת שינוי

במשרד אגפים בין הפעולה שיתוף קידום  ,

 בעיקר בקרב אנשי הדרג הבכיר.

 עיקריים אתגרים

החיבור של התכנים לפרקטיקה   העמקת

העיבוד והיישום שלהם.   והרחבת השוטפת

,  בפועל בעשייה לשינויים גם הכוונהבמסגרת זו 

 הביניים דרגאנשי  בקרב בעיקר

הפרויקטים על העבודה על מחדש חשיבה ,

 וחיבור מטרתםהגדרה ברורה יותר של  כולל

 לעבודה והןת והתכני וכניהן לת עליהם העבודה

באופן שיגדיל את   ,המשתתפים של השוטפת

 הערך היישומי שלהם

כגון   יותר רחבים במעגלים העיסוק הרחבת

משרד האוצר או השירות הציבורי, בעיקר כלל 

 בקרב דרג הביניים

השונים האגפיםן מ המשתתפים מספר איזון  

  התקציבים אגף שילוב הדגשתו

שונים   מאגפיםמשתתפים  בין הקשרים חיזוק

שפה משרדית משותפת   ויצירת הביניים בדרג

 בקרבם 

לב  בשים" המשותפת האוצרית" בזהות עיסוק

  שהיא ולאתגריםהארגונית הקיימת  למציאות

 .זה בהקשר מציבה
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 דברי תודה

 .  להם נתונה ותודתנו ,רבים באנשים הסתייענו המחקר במהלך

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

ועל הסיוע  דוחל יוזמההעל  – ולסופי עופר, מנהלת יחידת ההדרכה והפיתוח הארגוני במשרד האוצרבמכון, 

 בקידומו.הרב 

, לרינת למנהיגות וממשללענבר אלמגור ולדורית ציוני, מנהלות תכניות לפיתוח בכירים במכון במיוחד תודה 

, על האוצר, ולנטע ממן, יועצת ארגונית למשרד מחברת לוטם אבישר, סגנית מנהלת תחום ההדרכה במשרד

 .שהקדישו לנו והזמןעמנו  התובנות שחלקו, שיתוף הפעולה

 ועל החשיבה המשותפת על, מכון למנהיגות וממשלב מנהל הפיתוח האסטרטגי ,אברוצקי לגיאאנו מודים 

 . שלבי המחקר בכל המועילות והערותי

 . למילוי השאלונים ולהשתתפות בראיונות ומחשבה זמן וייחדו שהתפנו ת עלוהתכני לבוגרי תודה

י בתיאום הראיונות עם בוגר על הסיוע שירן ברוךנו ממכון ברוקדייל: ליתותיעמלאנו מכירים תודה גם 

 .התמצית לאנגלית תרגום על איבל לאווליןו על עריכת הלשון של הדוח כהן לרעיה ,התכנית



 

 

 

 תוכן עניינים

 1 . מבוא1

 3 . הרקע לתכניות2

 5 . מטרת המחקר ומערך המחקר3

 7 .  ממצאים4

 8 מאפייני הרקע של המשיבים 4.1

 8 תרומת התכניות לבוגריהן בפרספקטיבה של זמן 4.2

 26 תרומת הפרויקטים והפעילויות המשלימות 4.3

 28 . סיכום ודיון5

 34 נספחים

 34 נספח א: התפלגות המשתתפים בתכניות לפי אגפים

 38 נספח ב: התכניות שנכללו במחקר

 39 המשיבים על השאלון למילוי עצמי לפי אגפיםנספח ג: התפלגות 

 

 לוחותהרשימת 
 המחקר ומערך המחקר מטרת: 3 פרק

           6                                            סיכום: המחקר מערך: 1 לוח

  7       : שיעור ההיענות לשאלון, לפי מחזורים2לוח 

 ממצאים: 4 פרק

 19     המענה של התכנית על הצורך בכלים: מדברי הבוגרים: 3לוח 

 : סיכום5פרק 

 33       : הישגים ואתגרים עיקריים של התכניות4לוח 

 אגפים לפי בתכניות המשתתפים התפלגותא:  נספח

 34   אגפים לפי, הראשונים חזוריםמה בששת המשתתפים כלל התפלגות: 1א לוח

  34    התפלגות משתתפים לפי אגפים – )סגנים( 2012דרג בכיר : מחזור 2לוח א

 35    התפלגות משתתפים לפי אגפים – א 2012 ביניים דרגמחזור : 3אלוח 

 35    התפלגות משתתפים לפי אגפים – ב 2012 ביניים דרגמחזור : 4אלוח 

 36     התפלגות משתתפים לפי אגפים – 2013 ביניים דרגמחזור : 5אלוח 

 36     התפלגות משתתפים לפי אגפים – 2014 ביניים דרגמחזור : 6אלוח 

 37 התפלגות משתתפים לפי אגפים – )מנכ"לית( ניהולית עתודה - 2015 מחזור דרג בכיר : 7אלוח 



 

 

 

 אגפים לפי עצמי למילוי השאלון על המשיבים התפלגות: ג נספח

 39        אגפים לפי משיבים התפלגות: 1ג לוח

 

 תרשימיםה רשימת
 מבוא: 1פרק 

 2       תפיסת פיתוח מנהלים במשרד האוצר: 1 תרשים

 ממצאים: 4 פרק

  13  יםממד על שרכשו הידע כי שהעידו דרג לפי ובחלוקה הכול)סך  הבוגרים שיעור: 2 תרשים

 מאוד רבה או רבה במידה בעבודתם להם תרם שונים                 

  14  יםממדבשהעידו כי התפיסות שגיבשו : שיעור הבוגרים )סך הכול ובחלוקה לפי דרג( 3תרשים 

 שונים השפיעו על עבודתם במידה רבה או רבה מאוד                 

  16  : מידת ההסכמה של המשיבים )סך הכול ובחלוקה לפי דרג( להיגדים בעניין היחסים4תרשים 

 עם אגפים ומגזרים אחרים                 

 17 )סך הכול ובחלוקה לפי דרג( להיגדים בעניין אגפים אחרים: מידת ההסכמה של המשיבים 5תרשים 

  18  : שיעור הבוגרים )סך הכול ובחלוקה לפי דרג( שהעידו כי הכלים והמיומנויות שרכשו6תרשים 

 ים שונים במידה רבה או רבה מאודממדחיזקו את היכולות שלהם ב                 

  20  ובחלוקה לפי דרג( שהעידו כי התחזקה התחושה שלהם: שיעור הבוגרים )סך הכול 7תרשים 

 שונים במידה רבה או רבה מאוד מעגליםשהם יכולים להשפיע על                  

 22  : שיעור הבוגרים )סך הכול ובחלוקה לפי דרג( שהעידו כי חל שינוי בדרך פעולתם, 8תרשים 

 בה מאודבמידה רבה או ר –ים שונים ממדב                 

 

 

 

 




