
   

 

   
 

 

  "מול הממשלה כלים לעבודה אפקטיבית" קורס 

 איך ניתן לייצר השפעה בעולם ממשלי משתנה ונזיל

 מבוא

עצמי להאצלת הממשלות בעולם עוברות שינויים רבים מסגנון קשיח וצנטרליסטי למודל מבוזר ונזיל, מניהול 

סמכויות ועוד. מגמות אלו לא פוסחות על הממשל הישראלי שעובר בשנים האחרונות תהליך מואץ של התאמה 

לראות בתהליכים אלו הזדמנות ולנצל זאת לטובת השפעה נרחבת  הקורס נותן כלים למציאות החיים המשתנה. 
 ית על התקצוב הממשלתי לזירה המוניצפאלית. על המדיניות הממשלת

הקורס ייפתח צוהר ויעניק סל כלים מקצועי שתכליתו מימוש מלא של פוטנציאל ההזדמנויות 
 הממשלתיות הנוכחיות והעתידיות.

 הקורס מטרות

 .נכיר את המודלים הסינגרטיים להשפעה של שלטון מקומי על שלטון מרכזי וההיפך  
  רוחב בעולם הרגולציה המעשיתהנאפיין את תהליכי.   

  נבחן מודלים לעבודה מול תקציבי מדינה. 
  שלטוניות ונבחן את האפשריות העומדות בפני הממשלה ליצירת שותפויות  ה תההתחייבויונסקור את עולם

      השלטון המקומי.עם 
  ממשלה, חברה אזרחית ושלטון מקומי –נכיר לעומק את יחסי הכוח במשולש.  

  נלמד כיצד ניתן לעבוד מול מערכים משפטיים שעוצמתם משפיע על תהליכי קבלת  -בין משפט לממשל

 .החלטות ברשויות

 היעדאוכלוסיית 

 וחשבים גזבריםראשי רשויות, מ"מ וסגני ראשי רשויות, מנכ"לים, מיועד להקורס 

 יעוץ וניהול אקדמי

של ישראל. משמש כמרצה בבית הספר לממשל במרכז  31-יו"ר תארא ומזכיר הממשלה ה –מר עובד יחזקאל 

  יפו.-אביבהבינתחומי בהרצליה ומייסד המרכז לרגולציה מעשית באקדמית תל 

  בין מרצי הקורס

  בתחומים הרלוונטיים פקידים בכירים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, מומחים ובעלי מקצוע

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 4)שעות  28  היקף השעות בקורס:

  15:15 – 9:00בין השעות ,  'ג יום            יום לימודים:

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

 ) במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(                                     

 2021באפריל  20  :פתיחת הקורסמועד 

 11.05, 4.05, 27.04, 20.04 להלן מועדי המפגשים בקורס: 

 שכר לימוד

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪   1,650

 למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי שכר הלימוד      ₪  1,850

 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



   

 

  נושאי הקורסבין 

  ערכת היחסים שבין השלטון המרכזי לרשויות המקומיותוהשפעתה על משינוי המציאות  -העתיד. 

  ואיך זה נראה הלכה למעשה.חדשנות בניהול מערכת עירונית כיצד מטמיעים  -חדשנות 

  קבלת החלטות בזירה המוניציפלית בהלימה לאתגרי הממשלה.מנהיגות וניהול  -מנהיגות 

  מול הממשלהומיצוי מקורות תקציביים בעבודה מודלים תקציביים זיהוי  -תקציב. 

  מתודות ליצירה הכנסות ופיתוח שיתופי פעולה אקס מוניציפליים -שדות חדשים. 

  מיחסי ציבור לתקשורת חכמה, כלים לפעילות אפקטיבית יותר בזירה התקשורתית. –תקשורת 

  הליך העבודה הנכון מול "שומרי הקופה הציבורית"תגיבוש וניהול  –מקונפליקט לדיאלוג.  

 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.

 

 
 

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

 

 

 

 

 להרשמההנחיות 

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

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

   '03-6844248/253או  בטל 
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