
 

 

 
 

 מוסדות אקדמיים העוסקים בשלטון מקומי בזירה הבינלאומית

 

 עיקרי דברים:

המגמה המסתמנת בזירה הבינלאומית היא העצמת העיסוק בשלטון המקומי, בין היתר באמצעות 
 האקדמיזציה של התחום. 

הולכת ומעמיקה באשר לחשיבותן הגובר של ערים לעומת השלטון המרכזי  זאת, מתוך הכרה
 במדינות שונות בעולם.

 במדינות העולם השלישי. -יודגש, כי חשיבות זו ניכרת הן במדינות העולם המפותח והמתועש וכן
מסקירת הביבליוגרפיה בנושא, לצד בדיקת הנתונים אל מול גופים בינלאומיים, שיש בהם כדי 

ערים, רשויות מקומיות ואזוריות, ובנוסף, בחינת הנושא אל מול שותפים זרים רבים שלנו לאגד 
מערים שונות ברחבי העולם עולה, כי על פי רוב, אין הכרח לקבל הכשרה אקדמית רשמית כדי 
להתמודד על  תפקידים בכירים בשלטון המקומי. עם זאת,  הצטיידות בתעודה ו/או בתואר שיש 

 ימודי שלטון מקומי מקנה יתרון ברור למי שאוחז בו.בו בין היתר ל
כמו כן ניכר, כי לא נמצאו אקדמיות ו/או מוסדות להשכלה גבוהה המעניקות תואר שכל כולו 
עוסק בתחום השלטון המקומי, אלא שהנושא מוטמע במגמות לימוד שונות ובתארים כלליים. 

 זאת, למעט במספר מדינות באפריקה דווקא.
ין כי דווקא באוניברסיטאות מהשורה הראשונה )הרווארד, סטנפורד, אוקספורד  בנוסף, מעני

וכיוצ"ב(, אין מגמת שלטון מקומי נפרדת, אולם באוקספורד ובקיימבריג' באנגליה למשל קודמו 
 מחקרים אקדמיים בתחום במסגרת לימודי מדעי המדינה. 

רד המעניק תעודה/תואר בישראל, דווקא בשל כך, ייתכן וקיים משנה חשיבות לקידום מסלול נפ
שיקדם את התחום, בשיתוף פעולה עם אחד המוסדות היוקרתיים המוזכרים מעלה )ביה"ס 
לממשל על שם קנדי של הרווארד למשל( ו/או מוסדות נוספים בעולם. זאת, במטרה לשדרג את 

ים, ערכיים להעלות את יוקרתו בעיני מתמודדים ראוי -תדמיתו של השלטון המקומי בישראל וכן
 ומשכילים כאחד.

ניתן אף לשקול הקמתה של קרן לאומית שתעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים ו/או נבחרים עפ"י 
קריטריונים שייקבעו, דוגמת המסלול שקיים בעבור "צוערים לשלטון המקומי" המונהג על ידי 

פת התמחות באחת המדינה. במסגרת זו, ניתן יהיה להתנות את מתן התעודה ו/או התואר בתקו
 הרשויות המקומיות.

 
 

 בנטיים ברחבי העולם, ביתר פירוט:להלן דגימת מסלולי לימוד רל
 

University of Technology Sydney- UTCסידני, אוסטרליה : 

( הוא מרכז מחקרי CLG) Centre for Local Governmentלשלטון מקומי  UTCמרכז 
תכנית מקיפה של מחקר אודות השלטון המקומי, באוניברסיטה לטכנולוגיה בסידני, המספק 

 הוראה ושירותי ייעוץ של מומחים.
בכדי לתמוך בשלטון המקומי האוסטרלי. כיום זה המרכז  1991-זהו מרכז עצמאי, שהוקם ב

 הגדול מסוגו באוסטרליה. 

CLG מקומיות,  רשויותומקיים קשרים הדוקים עם מספר רב של  מקדם גישה של שיתוף פעולה
אסיה ובעולם. המרכז עובד גם עם ארגונים  באוסטרליה, וגופים אקדמיים דות מקצועייםמוס

 ., מדינתיים ופדרליים באופן הדוקמקומיים ממשלתיים



 

 

 חלק מפעילויות המרכז:

 .מחקר השוואתי על שלטון מקומי ברחבי העולם 

  מחקר עכשווי בנושאים מגזרייםב התומכתתכנית לתואר שלישי. 

  בתחומים: מומחיות בשלטון מקומי, דיפלומה בניהול שלטון מקומי, וקורסים תואר שני
 המקנים תעודה.

 .תכנית פיתוח והסמכה מקצועיות לעובדים בשלטון המקומי 

  שירותי ייעוץ של מומחים למועצות, משרדי ממשלה, סוכנויות העוסקות בתעשייה וגופים
 מקצועיים אחרים.

  פיתוח.תכניות בינלאומיות ופרויקטים של 

 למידע נוסף:

government-local-research/centre-teaching/our-and-http://www.uts.edu.au/research 

 

Camosun College יה הבריטית, קנדהעיר הבירה של פרובינציית קולומב -: ויקטוריה 
תכניות לימודים חדשניות, ובכלל  160. כיום מכללה זו מציעה מעל 1971המכללה הוקמה בשנת 

מנהל השלטון המקומי. מדובר בתכנית  -Local Government Administrationזה תכנית בשם: 
ברשויות לימודים של שנה, שכוללת מספר קורסים שמטרתם פיתוח מיומנויות של בעלי תפקידים 

המקומיות.  בין הקורסים הנלמדים: ניהול ציבורי, שירותי ממשלה, מימון ציבורי בקנדה, חוק 
 ומשפט.

 
 למידע נוסף:

ministration/index.htmlad-government-http://camosun.ca/learn/programs/local 

 

LGTI –Local Government Training Institute דודומה, טנזניה : 
כמרכז מקצועי בעל אוריינטציה מעשית בהמשך לדרישה ולביקוש של  -1994מוסד זה הוקם ב

הכשרה מתאימה, מחקר, ייעוץ והתייעצות בתחומים פיננסיים, מנהליים וניהוליים של השלטון 
 המקומי. 

תו העיקרית היא לשפר את הביצועים של הרשויות המקומיות.  תפקידו היא להקל על מטר
תהליכים של ביזור ע"י האצלה, ממשל תקין, איכות אספקת שירות, צמצום עוני וקידום רווחה 

 כלכלית וחברתית של אזרחי המדינה. 
בנושאים כמו: ניהול שלטון מקומי, חשבונאות של  לימודי תעודהו לימודי תאריםהמוסד מאפשר 

 שלטון מקומי, התפתחות הקהילה ועוד.
 

 למידע נוסף:

 http://www.lgti.ac.tz 

 

 

 

Local Government Training Institute (CLGTI) -  Chalimbana Universityזמביה : 
 מטרת המרכז היא לשפר את היכולות של רשויות השלטון המקומיות. 

 בנושאים הבאים: וקצר ךלטווח ארולימוד תכניות ו קורסים המכון מספק

http://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/centre-local-government
http://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/centre-local-government
http://camosun.ca/learn/programs/local-government-administration/index.html
http://camosun.ca/learn/programs/local-government-administration/index.html
http://www.lgti.ac.tz/
http://www.educationinzambia.com/index.php/universities/chalimbana-university


 

 

 ים של השלטון המקומי.נושאים פיננסי 

 .חוק ומנהל שלטון מקומי 

 כלכלי.-תכנון חברתי 

 .ממשל ופיתוח 

 .ניהול תחבורה 

 .טכנולוגיית מידע 
 

ברמה הגבוהה של הדרכת צוות העובדים שלה שיש  של המכון הוא אחד הנכסים הגדולים ביותר
מקומיות באזורים תכניות הכשרת שלטון והעברת  במתן שירותי ייעוץ שנים להם ניסיון רב

  מדינה. השונים של שלטון מקומי בכל רחבי ה

 

 למידע נוסף: 

http://www.mlgh.gov.zm/?page_id=626 

 

University of Birminghamאנגליה : 

The Institute of Local Government Studies (INLOGOV) –  חוג באוניברסיטת ברמינגהאם
המוביל מחקר ולימודי תואר בנושא שלטון מקומי וניהול ציבורי אסטרטגי. מרכז זה מעשיר את 

 עולם השירות הציבורי ומטרתו יצירת שינויים חיוביים בעולם זה. 
 למידע נוסף:

-society/departments/local-http://www.birmingham.ac.uk/schools/government

studies/index.aspx-government 

 

University of New England (UNE)אוסטרליה : 

Centre for Local Government-  מרכז רב תחומי לפעילות מחקר, ייעוץ וחינוך באוניברסיטת
 שלטון המקומיהלכל המגזרים של  ומנהיגות המרכז מבקש לספק תמיכה, שירות, חינוךיון. 

 .באוסטרליה
בית הספר למוסמכים במנהל עסקים באוניברסיטת ניו אינגלנד, בשיתוף עם המרכז לשלטון 

 .מיועדות לשלטון מקומיהרמות של הסמכה לתואר שני  3, מציע  UNEמקומי 
 

 למידע נוסף: 

-local-for-institutes/centre-centres-http://www.une.edu.au/research/research

mentgovern 
 

Capilano Universityקנדה : 

Local Government Administration- באוניברסיטת קפילנו.  חוג 

 בתחום שעובדים לאנשים, מעשיות תכניות שלמתמחה בפיתוח ואספקה  Capilanoאוניברסיטת 
 .1994מאז  המערבית ביותר של קנדה( ההבריטית )הפרובינצי בקולומביה המקומי השלטון

 מציע מספר מסלולים:החוג 

 .לימודי תעודה בניהול שלטון מקומי 

http://www.mlgh.gov.zm/?page_id=626
http://www.mlgh.gov.zm/?page_id=626
http://www.birmingham.ac.uk/schools/government-society/departments/local-government-studies/index.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/government-society/departments/local-government-studies/index.aspx
https://www.une.edu.au/
https://www.une.edu.au/
http://www.une.edu.au/research/research-centres-institutes/centre-for-local-government
http://www.une.edu.au/research/research-centres-institutes/centre-for-local-government


 

 

 .לימודי תעודה מתקדמים בניהול שלטון מקומי 

 .לימודי תואר ראשון בניהול שלטון מקומי 

  תכניות של   4בנוסף, מוצעות בשיתוף עם איגוד מנהל השלטון המקומי של קנדה

(Municipal Administration Training Institute) “MATI”  - תכניות נוספות שמציעה
יחד הם מאפשרים לתלמידים ימים.  6האוניברסיטה שכוללות קורסים והדרכות במשך 

 .לעבוד לקראת הסמכהוכישוריהם המקצועיים,  לשפר את

 למידע נוסף:

govt-http://www.capilanou.ca/local/ 

 
 בצרפת

-סמסטרים באוניברסיטאות ב 2מסלולים, המקנים תואר אקדמי, המאפשרים ללמוד קיימים 

Versaille  ובבורדו, במסגרתם ניתן דגש לנושאי האדמיניסטרציה, הכלכלה וההיבטים החברתיים

(, לאחר לימודים AES- Administration; Economic  and Social issuesשל השלטון המקומי )
 כלליים במשך שנתיים.

 

 

http://www.capilanou.ca/local-govt/

