
 

 
 

       

  
 

 

    ניהול תהליכי שיתוף  ציבור בשלטון המקומי 
 מבוא

בעשורים האחרונים חל שינוי בתפיסה של האזרחים ושל מוסדות המדינה והציבור בנוגע ל'השתתפות'.  בעבר 
כי השתתפות של תושבים נעשית בעיקר בהיבטים חברתיים, בהקשר לפרויקט מסוים, בעוד  התפיסה היתה

שכיום השתתפות נתפסת כזכות של האזרחים בחברה הדמוקרטית. שינויים אלו מחייבים התמקצעות מנהלים 
  או שותף בתהליכים אלו. ,בהיבטים הקשורים בניהול 'שיתוף הציבור' כגורם מפעיל, יוזם

יקבלו כלים לניתוח ולניהול תהליכי השיתוף, יתנסו במודלים של שיתוף וינתחו  ורסהקמשתתפי 

 מקרים תיאורטיים ומעשיים. 

 מטרות הקורס

 נרכוש מיומנויות וכלים לשיתוף ציבור אפקטיבי 
 נדון בקשיים ובאתגרים בשיתוף ציבור 

  השיתוףנבחן את מערך הציפיות של הציבור/ראשי רשויות/גורמים אחרים מתהליך 
 נכיר מתודולוגיות לשיתוף 

 אוכלוסיית היעד

מנהלים בכל יחידות הרשות השונות: דוברות, אסטרטגיה, חינוך, רווחה, שיפור פני העיר, מוקד עירוני, ספורט, 
 שרות לתושב, ארנונה ועוד.

 יעוץ וניהול אקדמי

 מנהלת אתוס ניהול בע"מ, מומחית לניהול דיאלוג עם מחזיקי עניין, שיתוף ציבור.  -ליאת כהן

 ת הלימודשיט

 .שיטות שונות בתהליכי שיתוף ציבור  - מתודולוגיות לשיתוף

ניתוחי מקרה  ויגצי אשרתהליכי שיתוף ציבור. על בעלי עניין המשפיעים ו/או מושפעים  שיח עם מומחים

  .מדגימים בזירה העירונית

 .מייצר זירת התייעצות לבחינת תהליכים קיימים, בשיתוף אנשי מקצוע ומומחים הקורס– זירת התייעצות

 בין מרצי הקורס 

 .מנכ"ל חברת תובנות, כיהן כמנכ"ל משרד הפנים, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה - ד"ר שוקי אמרני

 .מומחה לדמוקרטיה השתתפותית -ד"ר רונן גופר
מומחית לקיימות עירונית ולשיתוף הציבור בתכנון. שותפה בחברת קונאטוס דיזיין, ומרצה  – ד"ר בתאל אשקול

 .בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ובסמינר הקיבוצים
שיתוף מנהלי אסטרטגיה ותכנון אסטרטגי ברשויות, נבחרי ציבור, וחברות ייעוץ המנהלות תהליכי 

 ציבור בעבור הרשות המקומית

 ת הלימודיםניכות

 מפגשים( 4) שעות 28 היקף השעות בקורס:

 15:15 – 09:00, בין השעות 'גיום    יום הלימודים:

 ת"א  ,7צפוני, קומה  , מגדל חאג'ג28הארבעה רח' מרכז השלטון המקומי,  מקום הלימודים:

 )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(                                      

 2021בפברואר  9  רס:הקופתיחת מועד 

 2.03, 23.02, 16.02, 9.02        : מועדי המפגשים

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪   1,450
  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומישכר הלימוד      ₪ 1,650

 הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.שכר 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 חובות הקורס

ש"א יוכר לגמול השתלמות  40 -קורס זה אשר הינו פחות מ לפחות. 85%קבלת תעודה מותנית בנוכחות של             

יש להגיש לגמול , בהתאם ששעות מתוך סך השעות  80לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת 

 לכללי הוועדה.

 
  הקורס נושאיבין 

  שינוי בתפיסה הממשלתית והציבורית בנוגע לחשיבות קידום תהליכי שיתוף ציבור ובעלי עניין בתהליך

 איך זה קשור לשלטון המקומי? -קבלת החלטות

  .תהליכי שיתוף ציבור כמשפיעים על יכולת המשילות, התכנון והביצוע ועל שיפור השרות לתושב ולאזרח

 ?השפעות יש לתהליך בטווח הארוך על הקהילה, תהליכי עבודה ותהליכי קבלת החלטות אלו

  בתהליכי בינוי, בתהליכים קהילתיים, בתכנון אסטרטגי ועוד? -מהו תהליך שיתוף ציבור אפקטיבי 

 אלו כלים ומתודות יש לניהול תהליך שיתוף ציבור? 

 חויב לפעול על פיומהם הסטנדרטים לניהול איכותי של שיתוף ציבור? מי מ? 

 אלו שיקולי דעת צריך לבחון בהבניית התהליך? 

 

 

סגנית ראש מינהל ,  לילנה נויבמידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י 

 6844254-03או בטל'  elena@masham.org.ilבמייל :   ללימודים מוניציפליים

 

 

 הנחיות להרשמה

 www.masham.org.il לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי: להיכנסלהרשמה יש 

 מנהל ללימודים מוניציפאליים" -  univercity"את  "תחומי פעילויות"במסך הראשי בחר/י  ב 

 "רישום לקורסים , ימי עיון, וכנסים".ולאחר מכן יש להיכנס ל  

  תהליך הרישום כנסו ל: "הנחיות לרישום לקורסים"לקובץ מפורט יותר המתאר את 

  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך  ,register@masham.org.il   

   '03-6844248/253או  בטל 
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