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קורס הכשרת מנכ"לים בחברות עירוניות
בשיתוף תפנית – בית הספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה
ואיגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות.

מבוא

הקורס ייתן מענה ברמה הגבוהה ביותר למילוי תפקיד מנכ”ל בחברה עירונית.
הקורס יעסוק בפיתוח תפיסות ,הקנית ידע ורכישת מיומנויות וכלים ,אשר יאפשרו
למנהלים בכירים בתאגידים העירוניים וברשויות המקומיות לממש את תפקידם,
לקבל החלטות שקולות ומבוססות ידע תוך מינוף תוצאות וביצועי התאגיד ברשות
המקומית .הקורס מבוסס על למידה יישומית ,על הניסיון מהשטח של המשתתפים
ובשילוב מרצים מומחים ומנהלים בכירים מהמגזר העסקי והציבורי.

מטרות הקורס
פיתוח ראייה מערכתית בניהול חברות עירוניות ,תוך הטמעת נורמות וערכים
פיתוח חשיבה אסטרטגית בניהול חברות עירוניות
רכישת כלים לקבלת החלטות והובלת פרויקטים מורכבים בחב’ עירונית

אוכלוסיית היעד
מנכ”לים וסמנכ”לים מכהנים בתאגידים עירוניים
וברשויות המקומיות  /מנהלים בכירים מרשויות
גדולות שחברות בפורום ה 15- -בוגרי תואר ראשון
או בעלי  5שנות ותק בעבודה בתאגיד לפחות.
(תינתן עדיפות למכהנים בפועל בתפקידים בכירים
בתאגידים עירוניים וברשויות מקומיות)

מתכונת הלימודים

יעוץ וניהול אקדמי
מנהלת אקדמית:
ד”ר רינת שאנן -סצ’י ,מנהלת אקדמית בלימודי
 MBAבאוניברסיטה הפתוחה ומנהלת אקדמית
בקורסי בכירים בתפנית
מרכז מקצועי:
רו”ח ועו”ד שמחה לב -מרצה בכיר ,יועץ ומלווה
חברות וארגונים.

שכר לימוד
 ₪ 8,900לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
 ₪ 10,500למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה ,וכיבוד קל.

היקף השעות בקורס 126 :ש”א  18מפגשים
(כולל סיורים )
יום הלימודים :ימי ד’ ,אחת לשבוע,
בין השעות 9:00-15:15
(למעט ימי ג’ בשלושת המפגשים האחרונים )
מועד פתיחה 23 :בנובמבר 2022
תאריכי המפגשים,28.12 ,14.12 ,30.11 ,23.11 :
,15.02 ,08.02 ,01.02 ,25.01 ,18.01 ,11.01 ,04.01
16.05 ,09.05 ,02.05 ,29.03 ,15.03 ,01.03 ,22.02
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי  ,רח’
הארבעה  ,28מגדל חאג’ג הצפוני ,תל אביב
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום)
•במהלך הקורס ישולבו שני מפגשים בזום

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
חשיבה אסטרטגית בתאגיד עירוני בתנאי אי ודאות
תפקיד החשבונאות בתאגיד וחלוקת אחריות בין הישויות השונות,
תובנות מהדוחות הכספיים
התוכנית העסקית והפיתוח העסקי ,מיזוגים ורכישות
מימון  ,מונחים בשוק ההון  ,ניהול סיכונים פיננסיים
סוגי התאגידים העירוניים ויחסי הגומלין עם הרשות
דיני מכרזים הסכמים והתקשרויות -סוגים שונים של מכרזים ,נוהל יועצים  ,מכרזי B.O.T
ׁ
ביקורת ,בקרה ,חיוב אישי וקבלת עובדים ושכר בתאגיד העירוני
ממשל תאגידי -חובת הזהירות ,חובת הנאמנות ,חובת האמון ,ועדות חובה ,שיקול דעת עסקי
בקורס ישולבו סיורים בתאגידים עירוניים.

חובות הקורס
קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%מהקורס לפחות
ובהגשת פרויקט גמר והצגתו
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם מרכז
השלטון המקומי  ,איגוד התאגידים העירוניים והאוניברסיטה
הפתוחה  .התעודה אינה מוכרת לגמול השתלמות

לפרטים והרשמה >>
הנחיות להרשמה

נוהל ביטול הרשמה

לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו ל:
 03-6844248/253בטל’
או במייל register@masham.org.il

ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת מייל
הבאהregister@masham.org.il :
•עד  6ימי עבודה לפני תחילת הקורס – לא יגבה תשלום.
•החל מ 5-ימי עבודה לפני תחילת הקורס – ייגבו דמי ביטול
בשיעור של  20%מעלות ההשתתפות בקורס.
•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני – ייגבו דמי
ביטול בשיעור של  25%מעלות ההשתתפות בקורס.
•לאחר המפגש השני – ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30%
מעלות ההשתתפות בקורס.

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

