איגרת למנכ"לים.ות ולמזכירים.ות ברשויות המקומיות
ערה"ש תשפ"ב ,ספטמבר 2021
מדינת ישראל נמצאת בשעת מבחן כבר מעל שנה וחצי עם התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו בארץ ובעולם.
כמובילי הניהול בשלטון המקומי אנו נדרשים לקבל החלטות במציאות משתנה ,לגלות יציבות ,אחריות ,תוך
שמירה על לכידות חברתית וחוסן ארגוני וקהילתי בכל אחת מהרשויות אותה אנו מנהלים .נוסיף גם את מצבי
הקיצון שפקדו אותנו – המתיחות הביטחונית בדרום ובצפון ,תופעות מזג אוויר ,שריפות ושיטפונות ,שמחייבים
אותנו לעבודה סביב השעון  365 ,24/7ימים בשנה.
השבוע זכינו לכמה רגעים של התרגשות ונחת עם פתיחת שנת הלימודים ,לאחר מאמצים רבים והשקעה עד
הרגע האחרון .אנו תקווה שנצליח לקיים שגרת לימודים רציפה וירוקה לאורך כל השנה.
איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות פעל השנה בתחומים הבאים:
 קורס מנכ"לים  -בינואר הסתיימה הכשרה מחייבת ,בה השתתפו  65מנכ"לים/ות .ההכשרה היא פרי
פיתוח משותף לאגף הכשרות וידע במינהל הפיתוח שבמשרד הפנים ,מפעם עמק יזרעאל והאיגוד .אין ספק
שהקורס הוכיח עד כמה תפקידו של המנכ"ל מורכב ומאתגר ויש להשקיע בפיתוח המקצועי ,האישי

והארגוני של המנכ"לים ברשויות המקומיות.
 מפגשי למידה – קיימנו ארבעה מפגשים מקצועיים בזום בנושאים :משמעת עובדים  סייבר  הקצאות 
מכרזי רכש .תודה למנכ"לים ולמנכ"ליות שיזמו והובילו מפגשים חשובים אלו.
 הכנס השנתי  - 2021לשמחתנו ,הצלחנו לקיים את הכנס בחודש יולי באילת .הכנס היה מקצועי ומעניין
עם השתתפות פעילה של כ 180 -מנכ"לים/ות .הכנס זכה להצלחה רבה ולציוני משוב גבוהים .תודה לכל
מי שהיה שותף ותרם להצלחת הכנס.
 שכר ותנאי העסקה  -הוקם באיגוד צוות מורחב ומצומצם ,שהתנדב לבדוק ולקדם את הנושא מול משרד
האוצר .שכרנו את שירותיהם של חברת יחסי ציבור ומשרד עו"ד ,אנו פועלים לרתום ראשי רשויות ואת יו"ר
מרכז שלטון מקומי ויו"ר מרכז שלטון אזורי על מנת לשפר ולקדם עיוותים של עשרות שנים.
 האיגוד מקיים התייעצויות ושיתופי פעולה באמצעות הרשת החברתית והקשר הבין אישי גם עם הנהלת
האיגוד והח"מ .זה לא מובן מאליו שישנה למידה והפרייה הדדית באופן שוטף ,במקום בטוח ומכיל להעלאת
שאלות ,מתן עצות ושיתוף מהנעשה בשטח ,תוך שמירה על כבוד הדדי ואמון .המשיכו כך.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות להנהלת האיגוד ,שחבריה פועלים בהתנדבות מלאה ,על הובלת האיגוד וקידמו
ובשם ההנהלה אנו מודים לכם על השקעתכם ועבודתכם הציבורית החשובה למען אזרחי מדינת ישראל.
עם כניסתו של חודש תשרי ,שמקורו מהשורש ת.ש.ר (תֶּשֶּר-מתנה) אנו מאחלים ששנה זו תהיה מלאת מתנות
חיוביות ,אושר ,שמחה ,בריאות והמשך עשייה פורייה .שנה טובה לך ולבני משפחתך.
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