
מתכונת הלימודים

מבוא

שכר לימוד

לפרטים והרשמה <<

מטרות הקורס

בקורס ייִלמדו, סוגיות מרכזיות העוסקות בהתפתחות התכנון בישראל מהעשורים 
הראשונים שלה, שבמהלכם נקבעה רוב רובה של מפת השלטון המקומי בישראל, ועד 

היום. בתשתית החוקית והנורמטיבית ובתהליכי העבודה, בכל רובדי מוסדות התכנון, 
מהמקומי לארצי. במסגרת זו, ייבחנו מנגנוני הפיקוח, הבקרה והאיזונים, שנועדו להבטיח 

את האינטרס הציבורי, על רקע מערכת יחסי הגומלין, ניגודי העניינים והקונפליקטים שבין 
השחקנים ובעלי העניין המרובים בתחום התכנון, וכן המתחים המובְנים, בין התכנון לטווח 

הקצר ולטווח הארוך ובין תכנון מקומי לתכנון אזורי וארצי. 

העמקת הידע המקצועי והבנת האתגרים של הרשות המקומית לנוכח המציאות המשתנה במהירות.

העמקת הידע המקצועי המעשי בתחום התכנון והבנייה, והבנת מגמות התכנון לנוכח אתגר הכפלת האוכלוסייה בישראל.

מתן כלים ליצירת תועלות ציבוריות באמצעות ניהול אפקטיבי וסינרגטי בין הרשויות המקומיות ומוסדות התכנון.

אוכלוסיית היעד
ראשי רשויות, מנכ”לים, מהנדסים,  גזברים, אדריכלים, יו”ר וסגנים בוועדות 

תכנון ובנייה, עובדי וועדות מקומיות ומרחביות, מנהלי כספים. 

ניהול אקדמי
אֹורי אילן - יו”ר הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה ומ”מ הממונה על מחוז 
הצפון במשרד הפנים. 

היקף השעות בקורס: 49 ש”א )7 מפגשים מתוכם יום סיור( 
יום הלימודים: ימי ד’, בין השעות 09:00 – 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: 18 במאי 2022
מועדי הקורס: 18.05, 25.05, 1.06, 8.06, 15.06, 22.06, 29.06

• בקורס ישולבו מפגשים בזום

השפעת התכנון ומוסדות התכנון על הרשויות המקומיות

مركز السلطات المحلية Federation Of Local Authorities In Israel

2,650 ₪ שכר הלימוד לעובדי הרשויות המקומיות ) מחיר מסובסד(
2,950 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(5jq2cjbrqd5ns2vbfr4n1tnd))/search_activity.aspx?event_no=598163


חובות הקורס

נושאי הקורס

לפרטים והרשמה <<

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של 85% מן הקורס 
והגשת עבודה מסכמת בסיום הקורס. עומדים 
בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בגמול 

השתלמות של משרד החינוך, בכפיפות להנחיות ועדת 
גמולי ההשתלמות

הכרת מבנה מערכת התכנון בישראל
השחקנים ובעלי העניין בהליכי התכנון 

יחסי גומלין בין מערכת התכנון לבין השלטון המקומי
אתגרי התכנון בחברה הערבית והדרוזית

מה בין תכנון מקומי, תכנון אזורי ותכנון לאומי
אתגרים ומגמות במערכת התכנון לקראת 100 שנות עצמאות ישראל והכפלת האוכלוסייה

מקרי בוחן - שיקולים ודילמות, בלמים ואיזונים, בתכנון ובניה

הנחיות להרשמה

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, סגנית ראש 
מינהל הדרכה במייל: elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

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” ולאחר מכן יש להיכנס 

ל ”רישום לקורסים, ימי עיון וכנסים”.
לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: 

“הנחיות לרישום קורסים”
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו 

  register@masham.org.il :במייל
או  בטל’  03-6844248/253
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