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היום שאחרי :תכנית ההכשרה לראשי רשויות חדשים
מחזור שני
ברכות!
זכיתם לעמוד בראש הרשות אותה בחרתם לייצג.
זכיתם באמון רב מצד הבוחרים ואתם מוכנים לקראת האתגר שבחרתם לקחת על עצמכם.
כעת – הגיע זמן המימוש.

במיוחד עבורכם פותחה תכנית ההכשרה
תכנית ההכשרה מיועדת לכם ,ראשי רשויות חדשים בכהונה ראשונה ,במטרה לסייע בידכם להיכנס לתפקיד באופן
המיטבי והמהיר ביותר ,לקצר את עקומת הלמידה ולהשיג את מטרותיכם כראשי רשויות.
תפקיד ראש הרשות הינו מהמורכבים ביותר במשק .מחד ,ראש הרשות הינו בכיר נבחרי הציבור במועצה ועומד
בראש המועצה הנבחרת .מאידך ,ראש הרשות נושא באחריות לביצועי הרשות ועומד גם בראש ההיררכיה
הביצועית.
כבר בראשית הכהונה הראשונה עומדים בפני כל ראש רשות חדש אתגרים רבים וייחודיים לשלטון המקומי .עמידה
באתגרים הללו תשפיע על המשך הכהונה ,על תפקודה של הרשות כנותנת שירותים ועל ההצלחה כראש רשות
ובראש ובראשונה – על אמון הבוחרים.

על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של ראש רשות חדש ,חברנו יחד ,משרד הפנים ,מערכת
המפעמים ,מרכז השלטון המקומי והאוניברסיטה העברית – ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל,
לתכנית ייעודית המותאמת לצרכי ראש הרשות הנכנס.
בראש הסגל האקדמי עומדים פרופ' מומי דהן – ראש ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה
העברית ,ד"ר גייל טלשיר – ראש המרכז להכשרת בכירים וד"ר רותם ברסלר גונן – מומחית לשלטון מקומי.
תכנים ומבנה התכנית
תכנית ההכשרה מותאמת לזמני התפקוד המשתנים של ראש הרשות )תחילת הכהונה ,שנה ראשונה לכהונה
וכהונה מלאה(.
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בכל אחד מצירי הזמן ילמדו תכני הליבה בחלוקה ל 5-אשכולות:
•

ראש הרשות כמנהיג.

•

אתגרים כלכליים ותכנוניים בשלטון המקומי.

•

בניית דמוקרטיה מקומית :קשר עם הציבור ועם נבחרי הציבור.

•

בניית שותפויות אסטרטגיות לפיתוח הרשות :שותפויות מקומיות ואזוריות ,וקשר עם השלטון
המרכזי.

•

מינהל ציבורי -מקומי :מבנה הרשות ,חוקי עזר ,אתיקה ומינהל תקין.

מתכונת התכנית
מתכונת התכנית מיועדת לתת מענה למגוון הצרכים של ראש הרשות:
•

מתכונת פרטנית :דיאגנוזה כלכלית ומנטור לכל ראש רשות.

•

מתכונת קבוצתית בקבוצות קטנות :פיתוח פרויקט רשותי לפי בחירת ראש הרשות.

•

מתכונת קבוצתית בפורום נרחב :הרצאות וסדנאות עם טובי המרצים והמנחים ,מפגשים עם בעלי
תפקידים בכירים במשרדי ממשלה ,סדנאות בנושאים רלוונטיים ,סיורים ולמידת עמיתים.

משתתפי התכנית מקבלים:
•

ידע מוניציפאלי חיוני לתפקיד ומיומנויות נדרשות.

•

"דיאגנוזה כלכלית" ייחודית עבור הרשות בראשה עומד המשתתף ,ככלי לקבלת החלטות וקביעת
סדרי קדימויות.

•

ליווי אישי על ידי מנטור – ראש רשות ותיק או בדימוס ,להיוועצות ולפיתוח מקצועי אישי.

•

ליווי מומחה בהתאם לנושא אותו מעוניין ראש הרשות לקדם ,במסגרת קבוצתית קטנה
ממוקדת נושא.

מועדי התכנית ומיקומה
 10מפגשי התכנית יתקיימו בימי ד' ,אחת לשבועיים ,בין השעות  18:00 - 09:00בביה"ס ע"ש פדרמן
למדיניות ציבורית וממשל ,בנין מקסיקו ,באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים .התכנית תחל לאחר
סיום הבחירות המועצות האזוריות ,מועדים מדויקים יפורסמו בהמשך.
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עלות התכנית
התכנית מסובסדת על ידי משרד הפנים .עלות ההשתתפות של רשות הלוקחת חלק בתכנית עומדת
על  5,000ש"ח בלבד.
תעודה
השתתפות בתכנית ועמידה בתנאים תקנה תעודה מטעם משרד הפנים ,ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות
ציבורית וממשל של האוניברסיטה העברית בירושלים ומערכת המפעמים.
קבלת תעודת סיום מותנית בנוכחות של לפחות  80%מהמפגשים.
איך נרשמים?
להרשמה יש למלא את הטופס המצ"ב ולהעבירו למפעם ירושלים ,לידי גב' מיכל אילוז,
טלפון  ,02-6295507 ,02-6298014דואל ,ilmichal@jerusalem.muni.il :פקס.02-6296483 :
מספר המקומות מוגבל .ההרשמה למחזור ב' החלה והיא תמשך עד לתאריך ) 4/12/2013לנבחרים חדשים
במועצות האזוריות תינתן אפשרות להרשם עד לסוף חודש דצמבר(.
ההרשמה מותנית בהעברת התשלום למפעם ירושלים.

*השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .הפנייה מתייחסת לזכר ונקבה כאחד.
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אל :מפעם ירושלים
פקס02-6296483 :

טופס הרשמה

התכנית להכשרת ראשי רשויות חדשים – מחזור שני
שם___________________________ :
שם הרשות______________________ :
מספר ת.ז_______________________ .
מספר טלפון_____________________ :
טלפון נייד_______________________ :
כתובת____________________________________________ :
כתובת דואל________________________________________ :
הנני מעוניין להשתתף בתכנית ההכשרה לראשי הרשויוח החדשים – מחזור ב'.
תשלום בסך  5,000ש"ח יועבר לעיריית ירושלים – מפעם ירושלים על ידי הרשות בראשה אני עומד.

__________________

_________________

___________________

שם

תאריך

חתימה
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