Federation Of Local Authorities In Israel

ﻤﺮﻜﺰ ﺍﻠﺴﻟﻄﺎﺕ ﺍﻠﻣﺤﻟﻴﺔ

קורס פיתוח מנהלים
למנהלי יחידות הצעירים
בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ,מרכז השלטון האזורי ,קרן גנדיר ורשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי

מבוא
בבסיס התפיסה של קורס מנהלי יחידות הצעירים עומדת ההכרה
במשמעות הרחבה של אוכלוסיית הצעירים ושל יחידת הצעירים עבור
הרשות ,ובכלל זאת:
הצעיר כמשאב וכשותף לרשות  -כבסיס ליצירת שייכות ,קהילתיות
והשתתפות אזרחית.
יחידת הצעירים כיחידה אסטרטגית בשדרה הניהולית של הרשות המקומית.
מנהלי יחידות הצעירים כמובילי שינוי.

מטרות הקורס
שיפור היכולות והמיומנויות לקידום תחום הצעירים והשירות לצעירים במרחב הרשותי.
ייצור תשתית לרישות מקצועי בין מנהלי תחום הצעירים בזירה המוניציפאלית.
פיתוח תפיסה ניהולית שתסייע לממש את פוטנציאל הצעירים בזירה המונציפלית ובכלל זה חשיפה לכלי
ניהול רלוונטיים והתנסות בהם.

אוכלוסיית היעד
מנהלי מחלקות/אגפי הצעירים ומנהלי מרכזי
הצעירים ,בדרג ביניים/בכיר ,והם עובדי
הרשות המקומית או עובדי תאגידים עירוניים
המאושרים על ידי משרד הפנים.
עדיפות תינתן ל:
 מנהלי מחלקות/אגפים/מרכזי צעירים וותיקים מנהלים בעלי מוטת ניהול (לרבות תקציב)רחבה/גדולה

ניהול אקדמי
גב’ שרית מילמן – ייעוץ ופיתוח

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 56 :ש”א ( 8מפגשים)
יום הלימודים :ימי ב’ או ג’ כלהלן:
 01.11.2021יום ב’ 02.11 ,יום ג’ 08.11 ,יום ב 15.11 ,יום ב’,
 22.11יום ב’ 07.12 ,יום ג’  13.12 ,יום ב’ 14.12 ,יום ג’.
שעות הלימודים :בין השעות 15:15 - 9:00
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי ,רח’ הארבעה  ,28מגדל חאג’ג
צפוני ,קומה  ,7ת”א (במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת”א)

• במהלך הקורס ישולבו שני מפגשים בזום בחסות:

שכר לימוד
 ₪ 1,150שכר הלימוד כולל הדרכה וכיבוד קל.

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
מגמות בארץ ובעולם
אסטרטגיה בניהול התחום בראייה רב-מגזרית
השתתפות אזרחית וקהילות
תיאוריית השינוי
מיומנויות ניהול

חובות הקורס
קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%משעות הלימוד
והגשת עבודת גמר .העומדים בדרישות הקורס יקבלו
תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך
בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

לפרטים והרשמה >>
הנחיות להרשמה
 .1יש למלא את טופס הגשת המועמדות המצ”ב.
 .2לצרף קורות חיים בפורמט .PDF
 .3לשלוח את הטופס ואת קורות החיים להדר אליהו ,מנהלת
מחלקת נוער וצעירים במרכז השלטון המקומי ,לכתובת
דוא”לhadare@masham.org.il :
מועד אחרון לשליחת המסמכים וביצוע רישום בלינק ,לא
יאוחר מיום 03.10.21
• עם קבלת כל טפסי המועמדויות וביצוע רישום מקוון ,ייבחנו
המועמדויות בהתאם לעדיפויות בסעיף “קהל היעד” לעיל.
הודעה על קבלה סופית לקורס ,תצא לכל המועמדים ,לא
יאוחר מיום 10.10.21

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי,
מנהלת תחום קורסים במיילiditb@masham.org.il :
או בטל' 03-6844232

