קורס מזכירים/מנהלי קהילה 3102 -
רקע:
בשנים האחרונות עוברים יישובי המגזר הכפרי שינויים רבים ,המחייבים ידע עדכני בתחומים שונים (משפטי ,תכנוני,
קהילתי ועוד) וכמובן מיומנויות ניהול .למזכיר/מנהל הקהילה יש תפקיד מרכזי כמקור מידע וכצומת של קבלת
החלטות המשפיעות על עתיד היישוב .צורת עבודתו עם הקהילה והבנתו את התהליכים הקהילתיים – עשויות
לחולל את ההבדל שבין התפתחות הקהילה או צמצום מעורבותה.
אוכלוסיית היעד:
מזכירי יישובים ,מנהלי קהילות ,חברי ועד הנהלה וחברי היישוב ,התורמים לעשייה הציבורית בפועל ,והמעוניינים
להרחיב ידיעותיהם ואת הכלים העומדים לרשותם לטובת ניהול איכותי יותר.
אנשים בעלי יכולות אישיות בתחום הניהולי ,בעלי יחסי אנוש עם אוריינטציה למתן שירות לתושב ,וכאלה
המעוניינים לעסוק באופן מקצועי בתחום המוניציפאלי כמזכיר/מנהל ביישוב הכפרי.
מסגרת הלימודים  51 -מפגשים בני  4שעות אקדמיות בכל מפגש -אחת לשבוע .סה"כ  06שעות אקדמאיות.
מיקום -מרכז ההדרכה של המפעם האזורי – במתחם המוא"ז עמק יזרעאל (מצ"ב מפת הגעה).
מועדי המפגשים  -ימי ד' בשעות  .50:66-06:06תאריך פתיחה 50.4.0650 -
עלות הקורס –  *₪5,666למשתתף (כולל כריכים ושתייה ,וחומר לימודי) .מסיימי הקורס יקבלו תעודת סיום של
המפעם – משרד הפנים.
*הקורס מסובסד ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הרשמה ותשלום – יש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו אלינו בדוא"ל או בפקס'.


לא נוכל לאפשר השתתפות ללא הסדרת התשלום מראש .הקדימו הרשמתכם – מספר המקומות מוגבל!



מצורפת תכנית מפורטת של הקורס.
נשמח להצטרפותכם,

דקלה רוזנשטיין-שלומי
סגנית מנהלת מפעם עמק יזרעאל
והגליל העליון

אלה אילת
מנהלת מפעם עמק יזרעאל
והגליל העליון

תכנית קורס מזכירים/מנהלי קהילה 3102 -
מפגש
5

תאריך
17/4/2013

תכני ההרצאה

שם המרצה

פתיחה והכרות ( 5ש"א)

אלה אילת

תפקידי הישויות ביישוב והממשקים בניהם ( 0ש"א)

מיכאל עובדיה

0

24/4/2013

תפקידי הרשויות (הוועדות) המנהלות ביישוב והממשקים
בניהם ( 4ש"א)

מיכאל עובדיה

0

01/05/2013

הקהילה והקהילתיות ביישוב והגורמים המשפיעים על
התנהלותה של המנהיגות היישובית ( 4ש"א)

שדמות – אבי מאירי ,מייג'

4

08/05/2013

צמיחה דמוגרפית ביישוב הכפרי ( 4ש"א)

שדמות – אבי מאירי ,מייג'

15/05/2013

המבנה הארגוני של הרשות ויחסי הגומלין
בינה לבין היישוב - .השלטון הדו רובדי ( 4ש"א)

מיכאל עובדיה

ניהול משא ומתן כולל תרגיל ( 4ש"א)

עו"ד גלעד לוי

ניהול קונפליקטים בקהילה – גישור כולל התנסות בקונפליקט
( 4ש"א)

עו"ד גלעד לוי

בנייה ופיתוח ביישוב הכפרי -סמכויות וועדות
תכנון ובנייה ,קידום תב"ע ( 0ש"א)

עופרי דגני ,מהנדסת הוועדה
יזרעאלים

1
0
0

8

22/05/2013
29/05/2013

05/06/2013
החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב הכפרי ( 0ש"א)

מיה בירמן ,מנהלת מחלקת
הנוער במוא"ז עמק יזרעאל

12/06/2013

הממשקים והנושאים להבנות בין הישויות בניהול הישוב בראי
התקציב ( 4ש"א)

מיכאל עובדיה

56

19/06/2013

ניהול ,הכנה ,שליטה ובקרה תקציבית של הוועד והכנת תכנית
עבודה ( 4ש"א)

מיכאל עובדיה

55

26/06/2013

תהליך לשיתוף ציבור ( 4ש"א)

מודוס – אמיתי הר לב

50

03/07/2013

 דיני עבודה – יחסי עובד מעביד ( 0ש"א) -דיני חוזים – ( 0ש"א)

עו"ד מיכל גרוס

50

10/07/2013

 הבקרה והביקורת ותפקידי וועדות ביקורת ( 0ש"א) -דו"ח מבקר המדינה וועדת רייף ( 0ש"א)

מיכאל עובדיה

54

17/07/2013

ניהול ישיבות אפקטיביות

נורית ויצמן  -עוצמה

51

24/07/2013

9

 הצגת תפיסת מחלקת יישובים במועצה אזורית ( 5ש"א) פאנל מזכירי יישוב ( 0ש"א)סיכום הקורס ( 5ש"א)

שולחן עגול מזכירי יישובים
אלה אילת
מיכאל עובדיה

אל :מזכירות המפעם ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,ת.ד  ,96666עפולה5850666 ,
פקס'  ,0524-6530356טל'  ,14-6531001דוא"ל mifam@eyz.org.il

טופס הרשמה – קורס מזכירים/מנהלי קהילה אזורי 3102
הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס מזכירים/מנהלי קהילה אזורי  0650ומתחייב להסדיר התשלום עבורו.
________________________________
שם משפחה ושם פרטי

___\___\__\___\___\___\___\__\___
מס' ת"ז (נא להקפיד על  9ספרות של מספר הזהות

____________________________

____________________________

טלפון בעבודה

טלפון נייד

דוא"ל (___________________________________________ _)e-mail
שם הרשות המקומית  ____________________ -תפקיד ברשות המקומית ____________________________-
מזכיר יישוב בפועל? כן

 /לא

אם כן באיזה יישוב ____________________

אופן התשלום:
המחאה בסך  ₪5,666לפקודת המוא"ז עמק יזרעאל – מפעם.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי .בסך ₪ 5,666
סוג הכרטיס _____________מס' כרטיס_ _ _ _  _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /תוקף הכרטיס ____________
מס' תשלומים ________
תשלום הרשות המקומית .יש לצרף את אישור הגזבר בספח המצורף למטה:

הרשות המקומית_______________ :
תשתתף בעלות קורס המזכירים/מנהלי קהילות עבור (שם המשתתף)_ ___________________
בסכום בגובה .₪ _______________ :ההשתתפות תועבר ישירות למוא"ז עמק יזרעאל – מפעם.
חתימת הגזבר וחותמת הרשות ________________
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד  7...3102דמי ביטול לאחר .₪ 011 –7...02
חתימת המשתתף _____________________________

מפת הגעה למרכז ההדרכה במפעם עמק יזרעאל והגליל העליון

דרכי הגעה מדרום הארץ:
לרדת מכביש מס'  0במחלף עירון לכביש  01עד לצומת ( Tכביש עוקף עפולה) בו יש לפנות שמאלה לכביש  .06כעבור
כ 1-דקות צומת קיבוץ מזרע יש לפנות שמאלה לכיוון קיבוץ מזרע ומיד ימינה לכביש שירות.
בפנייה השנייה שמאלה אל מגרש החניה ,מרכז ההדרכה במפעם עמק יזרעאל והגליל העליון יהיה מולך הכניסה
בשער הירוק.
דרכי הגעה מצפון הארץ:
בצומת גולני לכיוון כביש  01עד לצומת מכבי האש בעפולה ,פנייה ימינה לכביש  06כעבור כ 1-דקות צומת קיבוץ
מזרע יש לפנות שמאלה לכיוון קיבוץ מזרע ומיד ימינה לכביש שירות.
בפנייה השנייה שמאלה אל מגרש החניה ,מרכז ההדרכה במפעם עמק יזרעאל והגליל העליון יהיה מולך הכניסה
בשער הירוק.
דרכי הגעה למפעם באמצעות תחבורה ציבורית
מעפולה – 800, 065 :כל כ 06-דקות ,לרדת בתחנה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,לעבור מתחת לכביש 06
במעבר התת-קרקעי לכיוון המועצה האזורית עמק יזרעאל.
מחיפה - 065 :כל כ 06-דקות ,לרדת בתחנה של המועצה האזורית עמק יזרעאל.

