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לפרטים והרשמה <<

אוכלוסיית היעד
מנכ”לי רשויות מקומיות, סמנכ”לים, בכירים 

בתאגידים עירוניים )מנכ”לים, סמנכ”לי פיתוח 
עסקי ועוד(, גזברים, מהנדסים, יועמ”שים, 

חשבים, חברי ועדות מכרזים, 
מנהלי אגפים/ מחלקות רלוונטיים.

יעוץ וניהול אקדמי
מר עמיחי דרורי- מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני, 

מרכז השלטון המקומי
עו”ד לירן ולצמן- משרד שרקון, אשר, בן עמי ושות’                

שיטת הלימוד
הרצאות פרונטאליות, כולל סדנא לפיתוח רעיונות 

לקידום פרויקטי PPP ע”י המשתתפים. 

קידום פרויקטים ציבוריים
PPP בדגש על פרויקטים במתכונת

בהינתן תנאי פתיחה של אי-ודאות תקציבית )עקב אי-אישור תקציב מדינה, הגדלת 
מטלות השלטון המקומי ללא הגדלת מקורות תואמת וכו’(, התקשרויות במתכונת 

PPP - שותפות בין המגזר העסקי למגזר הציבורי - עשויות לאפשר לרשויות המקומיות 
הקמת תשתיות במרחב המוניציפאלי תוך ייתור הצורך בתקציב ממשלתי. שותפות 

זו עתידה לתרום בהיבטים נוספים – כריכת תחזוקת הפרויקט עם הקמתו, תוך ייתור 
תקציבים לצרכי תחזוקה, חלוקת סיכונים בין הגוף הציבורי והגוף העסקי, הגברת 

היזמות בשלטון המקומי, העמקת התמקצעות גורמי מקצוע בשלטון המקומי ועוד. 

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 28 שעות  )4 מפגשים(

יום הלימודים: יום ב’, בין השעות 09:00 – 15:15
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, 

רח’ הארבעה 28, מגדל חג’ג’ צפוני, קומה 7,  ת”א
)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(

מועד פתיחת הקורס: 13 בפברואר 2023
להלן מועדי המפגשים: 13.02.2023, 20.02, 27.02, 6.03
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מטרות הקורס
PPP-הצגת תחום ה

מימון פרויקטים ציבוריים ודיני מכרזים הרלוונטיים לעסקאות אלו, 

תוך התמקדות בפרויקטים הדורשים פעילות משותפת בין רשויות השלטון למגזר הפרטי/ עסקי.

) BOT, DBOT, PFI ועוד (

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(ijm0lxsibbolxyp5bhhqevch))/search_activity.aspx?event_no=713163


במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי,
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים

במייל :  elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

לפרטים והרשמה <<

נושאי הקורס

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 85% לפחות. קורס 
זה אשר הינו פחות מ- 40 ש”א יוכר לגמול השתלמות 
לעובדים בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק מזכאות לצבירת 

80 שעות מתוך סך השעות שיש להגיש לגמול , בהתאם 
לכללי הוועדה.

חובות הקורס

סקירת מתכונת ה-PPP לסוגיה השונים, תוך התמקדות בהיבטיה הפרקטיים: 
סקירת הרגולציה הממשלתית הקיימת בתחום

הכרת תחומים פוטנציאליים לקידום במרחב המוניציפאלי, 
כולל דוגמאות מהשטח של רשויות שהתנסו בקידום פרויקטים אלו

הבנה לעומק של ההיבטים הכלכליים והמימוניים הרלוונטיים, 
וניתוח נכון של הסיכונים העסקיים הטמונים בעסקאות מעין אלותוספות שכר וחריגות שכר

היכרות עם נקודות המבט של הסקטור הפרטי ושל הגורם המממן 
הכרת ההיבטים המכרזיים הרלוונטיים עבור פרויקטים אלו, כולל בגידור הסיכונים 

והפחתתם לרמה מינימלית 
היכרות עם סוגיות משפטיות משמעותיות

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו ל:   

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

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת מייל 

register@masham.org.il :הבאה
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס - לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס – ייגבו דמי 
ביטול בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני – ייגבו דמי 
ביטול בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 
•לאחר המפגש השני – ייגבו דמי ביטול בשיעור של 

30% מעלות ההשתתפות בקורס.

שכר לימוד
1,990 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי 

)מחיר מסובסד(
2,300 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי 

השלטון המקומי 
* שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(ijm0lxsibbolxyp5bhhqevch))/search_activity.aspx?event_no=713163



