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מטרות הקורס

ברשויות מתנהלים תהליכים רבים המוכוונים הטמעה של חדשנות, אולם 
חלקם לא ממצים את הפוטנציאל עקב מחסור בידע מקצועי בהובלת חדשנות. 

קורס זה נועד לגשר על הפער, באמצעות הקניית מיומנויות ומתודות להובלת 
תהליכי חדשנות ברשויות המקומיות. משתתפי הקורס יקבלו כלים לקדם 

את החדשנות ברשות באופן שיטתי ובהטמעה אפקטיבית. המשתתפים יהוו 
כתובת למנהלים.ות ולעובדים.ות שרוצים לתרום מרעיונותיהם ומרצם לקידום 

הרשות בה הם.ן עובדים.ות. 

מטרות הקורס

רכישת מיומנויות חשיבה לשבירת קיבעונות 

רכישת כלים לניהול חדשנות ברמת היחידה והרשות המקומית

למידה מניסיון של רשויות מוניציפאליות – למידת עמיתים ויצירת קבוצת עמיתים להחלפת ידע בהמשך

אוכלוסיית היעדאוכלוסיית היעד
מנהלים.ות מדרג בכיר/ ביניים ברשויות, בעלי עניין בחדשנות וביצירתיות, המעוניינים.
ות ליזום ולהוביל  תהליכי חדשנות ברשות בנוסף על תפקידם.ן  ובעלי נכונות לפעול 

להנעת תהליכים של שינוי, הן באופן ממוקד בתחומי עיסוקם והן באופן רוחבי מול 
אגפים שונים ברשות, תוך הסתכלות הוליסטית. 

הקורס מתאים במיוחד למנהלים בעלי היכרות פנים ארגונית מעמיקה, בעלי.ות ניסיון 
וסמכות בהובלת תהליכי שינוי.

• מספר המקומות מוגבל מאד ! הרישום  הוא על בסיס מקום פנוי .

ניהול אקדמי
 SIT הקורס יכלול סדנאות בהנחיית חברת

המתמחה בהובלה והטמעת תהליכי חדשנות 
בארץ ובעולם ובעלת מתודולוגיה ל”חשיבה 

המצאתית שיטתית”. 
SIT – ניהול אקדמי – מאירה מויססקו

SIT - יעוץ והנחיה – גוזו שלו

היקף השעות בקורס: 34 ש”א )5 מפגשים( כולל שני סיורים
יום לימודים: ימי ד’, אחת לשבוע, בין השעות 9:00 – 15:15 

מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח’ הארבעה 28, מגדל 
חאג’ג צפוני, קומה 7, ת”א )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(   

מועד פתיחת הקורס: 15 בדצמבר 2021
להלן מועדי המפגשים בקורס: 15.12,  22.12,  29.12, 05.01,  12.01

790  ₪  -  לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
שכר הלימוד כולל  הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל 

כלים להובלת חדשנות ברשות המקומית

Federation Of Local Authorities In Israelمركز السلطات المحلية

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(cpgos4ct44yzg0yxob3o2eh1))/search_activity.aspx?event_no=569163


במידה שהנך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י 
לעידית בליזובסקי, 

 iditb@masham.org.il :מנהלת תחום קורסים, במייל        
או בטל’ 03-6844232.

לפרטים והרשמה <<

נושאי הקורס

קבלת תעודה מותנית  בנוכחות של 85% לפחות. 
• קורס זה אשר הינו פחות מ- 40 ש”א ויוכר לגמול 

השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק מזכאות 
לצבירת 80 שעות מסך השעות אותן יש להגיש לגמול , 

בהתאם לכללי הוועדה. 

חובות הקורס

קידום תרבות של חדשנות ברשות המקומית 
מיפוי חדשנות ברשות וזיהוי הזדמנויות לקידום חדשנות

תהליכי מעכבי חדשנות - קיבעונות
SIT עקרונות וכלים שיטתיים לשבירת קיבעון בשיטת

כלים/ תהליכים לקידום חדשנות 
הפקת למידה מתהליכי חדשנות ברשויות

שילוב דיגיטאציה בתהליכי חדשנות ברשות
כלי תקשורת שיווקית לקידום מחויבות ויישום חדשנות 

מסגרות וכלים של מש”מ לקידום חדשנות

הנחיות להרשמה
“לעזרה בתהליך הרישום בלבד, אנא פנו ל: 

Register@masham.org.il
או בטל’ – 253 / 03-6844248. 

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(cpgos4ct44yzg0yxob3o2eh1))/search_activity.aspx?event_no=569163

