ברכת שר הפנים לנבחרים החדשים
ראשי רשויות נכבדים,
עתה משהסתיימה מערכת הבחירות אני מבקש ראשית לברך אתכם על
בחירתכם .חלקכם נבחרתם בפעם הראשונה וחלקכם ממשיכים לכהונה
נוספת .שלוחה לכל אחד ואחת מכם ברכת יישר כוח על הצלחתכם
בבחירות ,וברכות להצלחה בתפקידכם החשוב.

משרד הפנים

אני מייחס חשיבות רבה לשותפות בינינו ואני רואה את עצמי ליד שולחן
הממשלה וועדות השרים כפה וכמגן של השלטון המקומי.

כנס

לראשי רשויות מקומיות חדשים

מאז כניסתי לתפקיד שר הפנים התחלנו בתנופת עשייה בשורה של תחומים
והובלתי מספר נושאים עיקריים הנוגעים לליבת העשייה של השלטון
המקומי ,למתן כלים נוספים לנבחרים ולרווחת התושבים .בין הנושאים
שאמשיך לקדם במהלך מושב הכנסת הנוכחי-הרפורמה בתכנון ובנייה,
שתבטיח ,בין היתר ,העברת סמכויות לוועדות המקומיות ואת שיפור השירות
לאזרח.
אני מאחל לכם הצלחה רבה בתפקידכם ומבטיח לכם שותפות אמת מצידי
למימוש האתגרים הרבים העומדים בפנינו.
בידידות,

 13-11בנובמבר

גדעון סער ,שר הפנים

ברכת מנכ"ל משרד הפנים
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ברכותי להיבחרך,
לשלטון המקומי בישראל תפקיד חשוב במתן שירותים מקומיים ,אך יותר
מכך ,זו מערכת שלטונית בעלת סמכויות רחבות ,העוסקת בנושאים החשובים
ביותר שעל סדר היום החברתי והכלכלי של מדינת ישראל .מערכת זו הוכיחה
את יכולתה למלא את המשימות המוטלות עליה באופן דמוקרטי ,תוך רגישות
לסוגיות של צדק חברתי.
משרד הפנים פועל רבות לסייע לרשויות המקומיות בביצוע תפקידיהן השונים,
להפחתת הבירוקרטיה וצמצום רגולציה ,תוך מתן עדיפות לרשויות מקומיות
המתנהלות היטב ,מקדמות פיתוח מקומי ומקיימות מערך שירותים איכותי ויעיל.
כמי שעומד בראש הרשות המקומית נדרש ממך ידע עדכני בעולמות תוכן
מגוונים שהוא מפתח לביצוע מיטבי .כך למשל ,עליך להכיר היטב את הקהילה
שלמענה אתה פועל על כל מרכיביה )צרכיה ,דמויות מפתח ובעלי תפקידים(
את הוראת החוק ולא פחות חשוב  -להכיר את משרדי הממשלה הרלבנטיים,
מוסדות וארגונים ארציים ובעלי התפקידים העומדים בראשם.
לצורך רכישת הידע הכין משרד הפנים ,יחד עם מרכזי ההדרכה והפיתוח
המקומיים  -המפעמים ,מערך הדרכה מגוון הכולל את ”המדריך לנבחר ברשות
המקומית“ .מצטרפת אליו שורה של פרסומים ייעודיים בנושאי עבודתן של ועדות
הרשות המקומית ,המהוות את המסגרת החוקית לביצוע תפקידיהם של הנבחרים.
בנוסף לכך ,נקיים כנס ארצי לראשי הרשויות החדשים )מצ"ב התכנית(,
כנסים מחוזיים לחברי המועצה והדרכה ייעודית בנושאים המוניציפאליים
השונים .לראשונה בקדנציה זו מתכנן משרד הפנים ,בשיתוף עם האוניברסיטה
העברית ומרכז השלטון המקומי ,הכשרה לראשי הרשויות החדשים עם
כניסתם לתפקיד .זהו מהלך חלוצי ,שאני מברך על קיומו ומסייע לקדמו .זאת
ועוד ,לראשונה יעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ,כדוגמת הנגשת
הידע למכשירי טלפון ניידים.
תקוותי כי תשכילו לנצל מערכת זו ולהנות מפירותיה.
תודות לכל המנהלים והעובדים במשרד הפנים ולעובדי מערכת המפעמים
שהביאו את מערך ההדרכה לכלל גמר.
בהצלחה,

יגאל צרפתי ,המנהל הכללי
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9:00-10:00

רישום וחלוקת ”סדרת הפרסומים לנבחר החדש“

10:00-11:15

פתיחת הכנס  -ח"כ גדעון סער ,שר הפנים
מר יגאל צרפתי  -מנכ"ל משרד הפנים
מר שלמה בוחבוט  -יו"ר מרכז השלטון המקומי

11:45-12:15

דגשים בתפקידו של ראש הרשות המקומית כמנהיג מקומי
ד"ר שוקי אמרני  -המשנה למנכ"ל

12:15-12:45

אתגרים והזדמנויות בניהול הרשות המקומית
מר מרדכי כהן  -מנהל המינהל לשלטון מקומי

12:45-14:00

מנהיגות עם חזון לקראת עצמאות כלכלית
פאנל בהשתתפות ראשי הרשויות:
ד"ר מוחמד אלנברי  -ראש המועצה המקומית חורה
מר חיים ביבס  -ראש העיר מודיעין-מכבים-רעות
הרב יעקב גוטרמן  -ראש העיר מודיעין עילית
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר עכו

14:00-16:30

התארגנות בחדרים והפסקת צהריים

16:30-17:00

אתנחתא לקפה ועוגה

17:00-19:00

ראש העיר והוועדה לתכנון ובניה
גב' בינת שוורץ-מילנר  -מנהלת מינהל התכנון

19:00-20:00

התארגנות לארוחת ערב

20:30-21:30

ארוחת ערב חגיגית

יום ג‘ |   12.11.13המשך
12:30-14:00

הרשות המקומית והתקשורת  -פאנל דוברים :
מר אמנון יוסף  -דובר עירית באר שבע
מר עודה בשאראת  -דובר המועצה המקומית יפיע
גב' לביאה שליו-פישר  -דוברת עיריית כרמיאל
גב' אדוה לויד  -דוברת מוא"ז רמת נגב
מנחה :גב' נורית דאבוש  -יו"ר מועצת הרשות השנייה )לשעבר(

14:00-16:00

הפסקת צהריים

16:00-16:30

אתנחתא עוגה וקפה

16:30-18:30

"אנחנו כאן בשבילכם" שולחנות עגולים עם ממוני המחוזות
 £ממונה מחוז חיפה  -מר יוסף משלב
 £ממונה מחוז צפון  -אדריכל אלכס שפול )מ“מ(
 £ממונה מחוז מרכז  -גב‘ רות יוסף
 £ממונה מחוז תל אביב  -גב' גילה אורון
 £ממונה מחוז ירושלים  -גב' דלית זילבר
ממונה על הישובים הישראליים ביו“ש  -מר אבנר כהן
 £מר אבי הלר  -ממונה מחוז דרום

19:30-22:00

ארוחת ערב ומופע סטנדאפ ייחודי  -גב' אלינור סלע

יום ד | י' בכסלו | התשע"ד | 13.11.13
7:00-8:30

ארוחת בוקר

8:30-9:30

ביקורת ברשויות המקומיות
גב' עפרה ברכה  -מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

7:00-8:30

ארוחת בוקר

9:30-10:30

8:30-9:45

הבסיס החוקי לעבודת הרשות המקומית
עו"ד יהודה זמרת  -היועץ המשפטי של משרד הפנים

תאגידים עירוניים ברשויות המקומיות
רו"ח דודי ספיר  -מנהל אגף בכיר לתאגידים עירונים

10:30-11:30

9:45-10:30

תפקידי הרשות המקומית בהערכות ומוכנות לחירום
ובניהול מצבי חירום
מר אלי רגב  -מנהל המינהל לשרותי חירום וביטחון ברשויות
המקומיות

הכשרת ראשי רשויות חדשים ומערך ההדרכה ברשויות
המקומיות
גב' מיכל גולדשטיין  -מנהלת אגף בכיר למינהל
מוניציפאלי ומנהלת מערכת המפעמים

11:30-12:00

הפסקה

10:30-11:00

הפסקה

12:00-13:30

11:00-12:00

ניהול המערך הכספי המוניציפאלי
רו"ח גולן זריהן  -גזבר עיריית הרצליה ויו"ר איגוד הגזברים
ברשויות המקומיות

ניהול משאבי האנוש ברשויות המקומיות בדגש על
תנאי השירות של נבחרי ציבור
מר ישראל שפיצר  -מנהל אגף לכ"א ושכר ברשויות המקומיות
מר מוני מעתוק  -סגן מנהל אגף לכ"א ושכר ברשומ"ק

12:00-12:30

תקציבי משרד הפנים לרשויות המקומיות
גב' לילי פיינטוך  -מנהלת אגף בכיר לבקרה ,תקצוב
ופיתוח ברשויות המקומיות

13:30-14:30

יחסי גומלין בין שלטון מקומי ושלטון מרכזי וסיכום הכנס
מר יגאל צרפתי  -מנכ"ל משרד הפנים

14:30

ארוחת צהריים ופיזור
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טופס הרשמה
לכנס ראשי רשויות חדשים 2013
(הכנס ללא עלות לנבחרים החדשים)

 .1פרטים אישיים :
שם פרטי:
שם משפחה:
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(נא להקפיד על  9ספרות)

שם הרשות:

דואר אלקטרוני (למלא בכתב ברור) :
		
טלפון נייד:
טלפון לשכת ראש הרשות:
מס' פקס:
 .2אנא סמן/י את העדפתך :
 משתתף/ת בחדר זוגי  -ללא עלות (שני ראשי
רשויות בחדר)
 משתתף בחדר יחיד ₪ 350 -
 עלות לבן/בת הזוג ₪ 1,200 -
 .3אנא שלח את טופס ההרשמה למפעם השרון :
בפקס03-9210527 :
בדואר :ת.ד  1פתח תקוה 49100
במיילeti@ptm.co.il :
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בנק הפועלים סניף  616חובבי ציון 1
מ.ח  56958ח.פ 				500279005
(יש לשלוח העתק העברת התשלום בפקס) 03-9210527 :

•המחאה בנקאית לפקודת עיריית פתח תקוה
לכתובת :מפעם השרון עיריית פתח תקוה ת.ד 1
פתח תקוה 49100

