מדינת ישראל

נציבות שירות המדינה

אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה
ירושלים,

ח' בשבט התשע"ב
 1בפברואר 2012
חוזר מס' הד)3( 12-

אל:

סגני המנהלים הכלליים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה
וסגני מנהלי יחידות הסמך
המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים

שלום רב,

הנדון :פורום לסמנכ"לים בכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
ולמנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים
הסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי האנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך והמנהלים
האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים ,מהווים זרוע מקצועית של נציבות שירות המדינה לניהול
ההון האנושי בשירות המדינה.
תפקידי הסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש והמנהלים האדמיניסטרטיביים הינם בעלי אופי בינ-
אירגוני .אשר על כן ,נודעת חשיבות רבה לכך שיתקיימו בקרב נושאי תפקידים אלו ,שיתופי פעולה,
התעדכנות שוטפת ,תהליכי למידה וחשיבה משותפים ,וליבון של סוגיות משותפות.
במסגרת מהלך הרפורמה שיוזם נציב שירות המדינה עו"ד משה דיין ,נודעת חשיבות רבה להשתלבותם של
הסמנכ"לים והמנהלים האדמיניסטרטיביים בהליכי קידום הרפורמה.
בהמשך לזאת ,יזם נציב שירות המדינה את פורום הסמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש והמנהלים
האדמיניסטרטיביים בשירות המדינה ,בשיתוף אלכא ג'וינט ישראל.
הינכם מוזמנים בזאת למפגש הפתיחה לפורום ,שיתקיים ביום רביעי ,כט' בשבט התשע"ב (,)22.2.2012
בין השעות  ,08.30-15:30בבית הארחה נוה אילן ,במעמד נציב שירות המדינה.
תכנית הכנס תועבר אליכם בהמשך .השתתפותכם חשובה .
לצורך אישור ההשתתפות בכנס ,אנא העבירו אלינו בדחיפות את הספח המצ"ב ,באמצעות כתובת
המייל/פקס המצוינים בנספח ,לא יאוחר מיום ה 15-בפברואר .2012

בברכה,

אופיר בניהו
מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה
העתק:

מר משה דיין  -נציב שירות המדינה
מר מאיר אהרונוב  -סגן נציב שירות המדינה (איכות ומצויינות)
חברי הנהלת נציבות שירות המדינה
גב' רינה ברקת  -סגנית מנהל אגף בכיר הדרכה והשכלה ,נש"מ
גב' רות קבסה -ראש תחום מנהיגות וממשל ,ג'וינט ישראל אלכא
גב' ענת מופקדי  -מנהלת תכניות בכירה ,ג'וינט ישראל אלכא
הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

קריית בן -גוריון ,רחוב קפלן  ,3ירושלים ,המען למכתבים :ת"ד  34076ירושלים 91340
טלפון :הדרכה ,02-6705220 :רווחה 02-6705188 :פקס :הדרכה ,02-6705618 :רווחה02-6705115 :
דוא"לwww.civil-service.gov.il :
הדרכה והשכלה ברשתhttp://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/unit6 :

הד 2012-115

אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה
תאריך____________ :

ספח הרשמה
אל:
גב' לאה בן-שלמה
אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה ,נש"מ
נציבות שירות המדינה
באמצעות פקס 02 – 6705618 :או באמצעות מיילleabe@civil-service.gov.il :

הנדון :כנס לסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות
הסמך ולמנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים


הנני מאשר/ת את השתתפותי בכנס שבנדון ,שיתקיים ביום רביעי ,כט' בשבט התשע"ב
( ,)22.2.2012בין השעות  ,08.30-15:30בבית הארחה נווה אילן שבפרוזדור ירושלים.



איני מאשר/ת השתתפותי בכנס שבנדון.

שם פרטי ומשפחה

מס' זהות

מספר טלפון במשרד וטלפון נייד מספר פקס:

משרד

תפקיד

חתימה

כתובת מייל :

הערות________________________________________________________________ :
______________________________________________________________________
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