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מטרות הקורס

פיתוח כלכלי ברובד של השלטון המקומי מבוסס על ההנחה כי לרשות המקומית יש משאבים מסוגים שונים 
שהיא צריכה לדעת לנצל בצורה יעילה כבסיס להרחבת היקף הכנסותיה וצמצום התלות בגורמים אחרים. פיתוח 
זה מחייב שינוי בפרדיגמות הקיימות וראיית המרחב העירוני כזירה כלכלית שבה פועלים כוחות שונים המתחרים 
על המשאבים המקומיים ועל הרשות לדעת לכוון את הפיתוח לכיוונים שיעלו בקנה אחד עם הצרכים הכלכליים 

והחברתיים של תושביה.
הקורס ייתן כלים לפיתוח יעילות כלכלית ויזמות ברשות המקומית, ייתן כלים לניצול המשאבים המקומיים לצורך 

השגת יעדם מוגדרים, פיתוח יכולות תחרותיות וראיית האזרח כבעל “מניות” בפירמה  ולא רק כצרכן שירותים.

פיתוח חשיבה יזמית.

הקנייה ותרגול של מיומנויות מתקדמות בניהול מערכות מורכבות 

זיהוי מדויק וניצול יעיל של המשאבים המקומיים וגילוי רמה גבוהה של "יצירתיות אורבאנית" 

בחינת התייחסות לרשות המקומית במונחי "עסק חברתי"

ליווי פרויקט אישי של כל משתתף אשר יביא לערך כלכלי עבור הרשות אליה שייך

אוכלוסיית היעדאוכלוסיית היעד
הקורס מיועד למנכ”לי רשויות מקומיות, מנהלי יחדות אסטרטגיות, מנכ”לי ורכזי פיתוח כלכלי בחברות הכלכליות, 

מנהלי מחלקות ואגפים ברשות המקומית, מנהלי אזורי תעשייה מקומיים\אזוריים, מנהלי עמותות תיירות, תעסוקה 
ועסקים קטנים ובינוניים ברשויות המקומיות ובגופי הסמך.

ניהול אקדמי
ד”ר סמי בהט – מתמחה בפיתוח ובמינוף כלכלי 

מקומי ברשויות המקומיות. 
מתכנן ערים ומומחה בתחומי פיתוח עסקי, 

יזמות, מינוף כלכלי במגזר הציבורי ופיתוח כלכלי. 
ממייסדי תחום העסקים החברתיים בארץ, מרצה 

במכללת תל חי.

היקף השעות בקורס: 49 שעות )7 מפגשים(
יום לימודים: יום ב’, 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: 21 בפבואר 2022
להלן מועדי המפגשים בקורס: 21.02, 28.02, 7.03, 14.03, 

4.04 ,28.03 ,21.03
• בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום

2,600  ₪  -  לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
2,950  ₪  - שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

שכר הלימוד כולל  הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל 

קורס  "פיתוח כלכלי ויזמות כמחוללי שינוי ברשויות המקומיות"

Federation Of Local Authorities In Israelمركز السلطات المحلية

יזמות ופיתוח כלכלי בעידן של הרחבת סמכויות וצמצום תקציבים

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(mr200hqfldke02ci0d5kaany))/search_activity.aspx?event_no=572163
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נושאי הקורס

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85% לפחות משעות 
הלימוד. העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה 

בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך, בכפוף 
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

חובות הקורס

הגדרות למונחים יזמות וחדשנות, יצירתיות אורבנית )Urban Creativity( - חשיבה יצירתית 
ויזמית- פיתוח רעיונות למיזמים כלכליים.

גישות השלטון המקומי המודרני )Good Government(,  הניהול הציבורי החדש )NPM( כבסיס 
להתייעלות כלכלית ויצירת יתרונות תחרותיים.

מיפוי משאבים מקומיים לפיתוח כלכלי כבסיס להכנת תכנית פיתוח. 
גישות בפיתוח מקומי-אזורי כבסיס לצמיחה ברת קיימא.

.)HUBs ( פיתוח מרכזי חדשנות
.)Clusters( אשכולות צמיחה טכנולוגיים- חממות ליזמות טכנולוגית, אגדי יזמות טכנולוגית

ההון האנושי ואיכות כוח האדם ברשות כמרכיב קריטי בפיתוח כלכלי מקומי 
מה יכולה הרשות לעשות על מנת להגדיל את מקורות ההכנסה? )מודל BOT, זיכיונות, אגרות 

חוב וכד’(, שותפויות אסטרטגיות, שיתוף התושבים בתהליכי הפיתוח )“בעלי המניות ברשות”(, 
 .)Social Ventures( עידוד עסקים חברתיים

מחסומים לפיתוח כלכלי באזורי הפריפריה בגליל ובנגב, אמצעי סיוע לקידום תכניות לפיתוח 
כלכלי באזורי שוליים.

הרשות המקומית כעסק חברתי.
עקרונות בסיסיים לכתיבת מסמך לתוכנית עסקית\תכנית פיתוח.

הנחיות להרשמה
להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון 

www.masham.org.il :המקומי
 -  univercity“ במסך הראשי בחר/י  ב “תחומי פעילויות” את

מנהל ללימודים מוניציפאליים”
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד,  אנא פנו במייל:

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

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, סגנית 
 elena@masham.org.il :ראש מינהל ללימודים מוניציפליים  במייל

או בטל’ 03-6844254

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(mr200hqfldke02ci0d5kaany))/search_activity.aspx?event_no=572163
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