התכנית להכשרה מחוייבת למנכ"לים ברשויות המקומיות – מחזור שישי
מפעם השרון מזמין אתכם להצטרף למחזור השישי של התוכנית להכשרה מחוייבת למנכ"לים ברשויות
המקומיות.
משתתפי התוכנית
 התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות.
 מנכ"לים ומזכירים ברשויות המקומיות  -תינתן קדימות למכהנים בקדנציה הראשונה בתפקיד.
 בכירים המתעתדים לשמש כמנכ"לים ברשויות מקומיות ,ובלבד שיומלצו על ידי ראש הרשות המקומית ו/או
המנכ"ל כמועמדים לקידום  -יתקבלו לתכנית בכפוף לאישור ועדת קבלה.
תהליך הקבלה יכלול גם מפגשים אישיים מקדימים של כל אחד מהמשתלמים (לפני פתיחת התוכנית) עם
מנהלי התוכנית לתאום ציפיות ולמידה הדדית.
מבנה התכנית
התוכנית משלבת בין תכנים מוניציפאליים ובין דילמות ניהוליות משולחן עבודתו של המנכ"ל ואופן ההתמודדות
עמן.
הנושאים בהם עוסקת התוכנית :
 חשיפה לעולם המונחים והמושגים הייחודיים לתחום המוניציפאלי :ניהול פיננסי של הרשות ,חינוך,
רווחה ,תכנון ובנייה ,איכות הסביבה ועוד.
 ניתוח סביבת הניהול של מנכ"ל רשות מקומית תוך התבוננות וניתוח ממשקי העבודה מול פונקציות
מרכזיות ברשות ומחוצה לה.
 הקניית כלי ניהול מתקדמים הנדרשים למנכ"ל הרשות לצורך מימוש תכניות העבודה.
ליווי אישי  -במהלך התכנית ולאחריה ילוו את המשתלמים על פי צורכיהם מנטורים בכירים שהוכשרו לתפקיד.
במהלך התוכנית יפגשו המשתתפים מרצים בכירים מעולמות התוכן השונים ,יקחו חלק בסדנאות יישומיות
וסיורים ,יעברו תהליכים אישיים וקבוצתיים ,ירכשו כלים ,יהיו שותפים מלאים לתהליך הלמידה -ישתתפו
בתהליכי למידת עמיתים ,יובילו בעצמם נושאים מרכזיים ויקדמו בסיוע עמיתיהם והצוות המקצועי פרוייקטים
פורצי דרך ברשות ממנה הם באים.

צוות ניהול התכנית
מנהלת התכנית  -יונית סמולש ,מנהלת מפעם השרון
מנחה מקצועי – פרנקו גונן ,מנכ"ל עיריית ראשון לציון לשעבר
רכזת הקורס – עדי בכר ,מפעם השרון
ריכוז אדמיניסטרטיבי – אתי בנימין ,מפעם השרון
יועץ אקדמי:
ד"ר איתי בארי – ראש התכנית למנהל השלטון המקומי ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת חיפה.
מתכונת התכנית
היקף השעות:

 228שעות על פני  20מפגשים (מתוכם מפגש אחד דו-יומי)

יום הלימודים:

ימי שני אחת לשבוע בין השעות 16:00 –08:30

מקום הלימודים:

מרכז הארץ  -יקבע בהמשך

מועד פתיחה:

יום שני  30באוקטובר 2017

תאריך סיום:

יום שני  12במרץ ( 2018תאריך סיום משוער)

ב וגרי התכנית יוכלו לסיים תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית ,בתכנית מנהל השלטון המקומי
באוניברסיטת חיפה ,תוך שלושה סמסטרים בלבד.
שכר לימוד:
שכר הלימוד( ₪ 12,900 :כולל ליווי אישי ,סיורים ,חומרי לימוד ,כיבוד)
לפרטים ומידע נוסף על התכנית :ניתן לפנות ליונית סמולש ,מנהלת מפעם השרון.
טלפון  03-9286800 :מייל Yonits@ptm.co.il :
הרשמה:
 המעוניינים להירשם מוזמנים למלא את טופס ההרשמה המצ"ב ,את הטופס יש לשלוח לפקס
שמספרו .03-9210527
 משתתפים שאינם מכהנים כמנכ"לים ואו מזכירים בפועל מתבקשים לצרף לטופס ההרשמה מכתב
המלצה ממנכ"ל הרשות /ראש הרשות.
 מפגשי הכרות אישיים יתקיימו עם כל אחד מהמשתלמים בתאום פרטני טרם פתיחת התוכנית.

מצ"ב טופס הרשמה

את טופס ההרשמה נא לשלוח לפקס:

03-9210527

לכבוד:
מפעם השרון
טל' 03-9286800

הנדון :תוכנית הכשרה מחוייבת למנכ"לים – מחזור שישי  -טופס הרשמה
פרטי הנרשם
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
נא למלא  9ספרות

ת.ז
תפקיד_____________________ :

רשות מקומית___________________________ :

טל' בעבודה__________________ :

פקס בעבודה___________________________ :

טל' נייד____________________ :

טל' בבית_______________________________ :

דוא"ל___________________________@_________________________________ :
השכלה_____________________________________________________________ :
פרטי תשלום – טופס ללא התחייבות כספית לא יטופל.




תאריך

המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית פתח תקווה ,ולשלוח בצרוף טופס ההרשמה לכתובת :מפעם
השרון ,עיריית פתח תקווה ,ת"ד  ,1פ"ת .49100
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ( ,)12סניף חובבי ציון ( ,)616ח-ן 56958
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו03-9210527 :
התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

שם הרשות

תפקיד :ראש רשות/גזבר/מנהל כ"א

חתימה וחותמת הרשות

