קורס "להפוך רעיונות למציאות" –
כלים להתמודדות עם אתגרים עכשוויים ועתידיים
של הרשות המקומית"
מבוא
המגזר הציבורי מתמודד עם מציאות שמחייבת אותו להסתגל לכמות ולרמת שינויים גבוהה בפרק זמן קצר .הצורך
להתמודד עם אתגרים חדשים הוביל להרחבת הסמכויות שניתנו לרשות ולמנהליה ,שינה את מעמדה של הרשות
המקומית והפך אותה מזרוע ביצועית של השלטון המרכזי לשותפה בקביעת מדיניות .שינוי זה מייצר הזדמנות
לקידום תפיסת הרשות המקומית כמי שיוזמת מקדמת ואף מיישמת רעיונות ויוזמות חדשות לבניית קשר חדש עם
השלטון המרכזי ,התושבים והארגונים האזרחיים.
בקורס זה המשתתפים יקבלו כלים ליישום החלטות ,לפתור בעיות ,לעבור לניהול אישי ולהתמודד
ביצירתיות עם התקנות והחוקים העירוניים בהתאם לשינוי שחל במציאות.
מטרות הקורס
 הכרה והבנה לעומק של השינויים שחלו ברשות המקומית
 מתן כלים יצירתיים למנהלים למינוף המעבר מרשות מבצעת לרשות יוזמת
 הקניית כלים לפיתוח פתרונות לצרכים עכשוויים
 איתור ויישום רעיונות חדשים להתמודדות עם אתגרים עכשוויים בסביבה המוניצפאלית
אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד למנכלים ,לסמנכלים ולכל בעלי תפקידים בכירים ברשויות המקומיות
יעוץ וניהול אקדמי
ד"ר שרי ארליך  -יועצת ארגונית המתמחה בקידום חדשנות בסקטור הציבורי
חמי גלילי חן  -M.A ,מנחת קבוצות בשילוב אמנויות
שיטת הלימוד
 - CASE STUDIESמפגשים עם בעלי עניין שקידמו פרויקטים ברשות .במפגשים אלה יוצגו ניתוחי מקרה
למידת עמיתים -למידה של המשתתפים באמצעות שיתוף בידע ובניסיון מקצועי
מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 42 :שעות ( 6מפגשים)
יום לימודים:

יום ג'  ,בין השעות 9:00 – 15:15

מקום הלימודים:

מרכז השלטון המקומי ,רח' הארבעה  ,28מגדל חאג'ג צפוני ,קומה  ,7ת"א
( במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)

מועד פתיחת הקורס 27 :באפריל 2021
להלן מועדי המפגשים בקורס8.06 ,1.06 ,25.05 ,11.05 ,4.05 ,27.04 :
שכר לימוד
 ₪ 2,500שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
₪ 2,800
שכר הלימוד כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל

בין נושאי הקורס
 סוגיות עכשוויות בניהול הרשות המקומית  -אי ודאות ניהולית ,טרנספורמציה דיגיטלית ,ניהול מרחוק
ופיתוח חוסן ארגוני
 מיפוי וזיהוי הצרכים של קהילות יעד שונות ברשות המוניציפלית תוך התאמה של הפתרונות לאופי
הספציפי של כל אוכלוסייה
 בניית סביבה ארגונית המעודדת יזמות ופתרונות יצירתיים ברשות
 פוליטיקה ארגונית והתמודדות עם התנגדות לשינויים
 יצירת שיתופי פעולה מול ממשקים ברשות ,שיתוף ציבור ומגזרים אחרים לקידום יוזמות חדשות
 כלים ושיטות ליישום והטמעת רעיונות ופרויקטים חדשים ברשות

חובות הקורס
קבלת תעודה מותנית בנוכחות של  85%לפחות .קורס זה אשר הינו פחות מ 40 -ש"א יוכר לגמול השתלמות
לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת  80שעות מתוך סך השעות שיש להגיש לגמול  ,בהתאם
לכללי הוועדה.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לילנה נוי  ,סגנית ראש מינהל
ללימודים מוניציפאליים במייל  elena@masham.org.il :או בטל' 03-6844254

הנחיות להרשמה
להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומיwww.masham.org.il :
במסך הראשי בחר/י ב "תחומי פעילויות" את "  - univercityמנהל ללימודים מוניציפאליים"
ולאחר מכן יש להיכנס ל "רישום לקורסים  ,ימי עיון ,וכנסים".
 לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל" :הנחיות לרישום לקורסים"
 במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו במיילregister@masham.org.il :
 או בטל' 03-6844248/253

