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מחזור ב'
"החברה הישראלית נמצאת בתקופת מעבר מ'חברה מגויסת' לחברה בה יש 
מחד גיסא יותר דגש על אינדיבידואליזם והטווח הקצר ומאידך גיסא התחזקות 
ניהולית  כזו יש משנה חשיבות לטיפוח עתודה  בתקופה  לכן,  השבטיות. 
ארוכת  הראייה  ואת  הכלל  טובת  את  שתשים  הציבוריים  השירותים  במגזר 

טווח בראש סדר העדיפויות".1

)1653( בעניין "עתודות לישראל", השמה  2016 קיבלה ממשלת ישראל החלטה  במהלך שנת 
לה למטרה לבחון תהליכים אשר יקדמו פיתוח ורישות מנהיגות נושאת שינוי, אשר תסייע להנהיג 
את הארגונים והתהליכים המשמעותיים במגזר השירותים הציבוריים בישראל )כ-1% מתוך כמיליון 

עובדים( מתוך מקצועיות, ערכים וממלכתיות, לטובת הפרט והכלל, בראייה ארוכת טווח. 

הרווחה  בשדה  בכירה  מנהיגות  לפיתוח  תכנית  הינה   – וקהילה(  חברה  )רווחה,  רחו"ק  רואים 
והשירותים החברתיים ומהווה חלק ממהלך "עתודות לישראל".

מטרת התכנית 

פיתוח קבוצה של סוכני שינוי המכירים לעומק את שדה הרווחה והשירותים החברתיים 
ופועלים יחד בתוכו ולעצבו.

גופי הממשל המובילים בתחום הרווחה,  ייחודי בין  רואים רחו"ק הינה פרי תכנון ושיתוף פעולה 
החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד   - האנושי  ההון  ופיתוח  החברתיים  השירותים 
המוסד לביטוח לאומי, מרכז השלטון המקומי, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, מנהל השלטון 
המקומי במשרד הפנים ונציבות שירות המדינה - לבין מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, 

האחראי גם לניהול התכנית. 

1 "עתודות לישראל"

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



סוכני שינוי בשדה השירותים החברתיים במציאות משתנה

מנהיגים בשדה הרווחה והשירותים החברתיים עומדים בפני אתגרים רבים, ביניהם: שינוי מבנה 
החברה הישראלית, הרחבת פערים חברתיים וכלכליים, התאמה לעולם דיגיטאלי, שינוי תפיסת 
משילות, ועוד. אנו מאמינים כי קבוצת מנהיגים פעילה תוכל להוביל המערכות השונות להתמודדות 

אפקטיבית עם אתגרי המערכת. 

בתוך כך יעסקו משתתפי רואים רחו"ק בשילוב תמידי של ארבעה תחומי תוכן תוך הכרות והבנה 
של המציאות הגלובאלית, המציאות הלאומית, השתנות תחום השירותים החברתיים ומנהיגות. 

תחומים אלו ינותחו בפרספקטיבה אישית, קבוצתית, ארגונית ושדה השירותים החברתיים.

שדה הלמידה בתכנית רואים רחו"ק - מחזור ב'

מבנה התכנית 

הפרוסה  אינטנסיבית  עבודה  של  התחלה  ויסמן   2018 במאי   28-29 ב-  יערך  הפתיחה  מפגש 
לאורך שנה. סך הכול יתקיימו כ-30 ימי למידה )300 שעות(, רובם באזור ירושלים, בתדירות של 

אחת לשלושה שבועות. מרבית המפגשים הם דו-יומיים, חלקם כוללים לינה.

בנוסף, במהלך חודש מרס 2019 יערך סמינר לימודי של 10 ימים באוניברסיטה מובילה באירופה.

מתכונת הפעילות 

התכנית בנויה על תפיסת למידה של "ידע מבפנים ומבחוץ", כלומר למידה מתוך חוכמה, ידע וניסיון 
המשתתפים בשילוב של למידה והתנסות מאורחים, ביקורים וקריאת מקורות מידע מהארץ ומהעולם. 
התכנית כוללת: הרצאות וסדנאות של מיטב המרצים בתחומים הרלוונטיים, סיורים וביקורים בארץ, 

למידת עמיתים, ניתוחי מקרים )case studies(, הובלת תהליכים בצוותי משימה, ועוד.
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