
 214/פיתוח יוזמות בשלטון המקומי/שלום דודי

 1

  אוניברסיטת בר אילן
  המכון לשלטון מקומי

  
  ז" תשס–  פיתוח יוזמות בשלטון המקומי01-214-72

  דודי שלום:מרצה 
  

  ת"שו:    אופן ההוראה
  ) שעות אקדמיות28(  :מספר נקודות הזכות

    
  :כללי

, ת ודאו–המתמודד עם משברים ואי , ניהול רשות מקומית בסביבה של שינויים תכופים מחייב ניהול יוזם
תוך כדי התמודדות , המפתח את הישוב בראייה אסטרטגית ארוכת טווח ומפעיל את הארגון בראיה מקצועית

חוסר היכולת לצפות את אופיים ,  מהירותם, היקף השינויים בסביבה. נכונה עם לחצים פוליטיים ואחרים
נדרש לגלות ,  בכללהמנהל בשלטון המקומי ובמגזר הציבורי. והשלכותיהם גדולים היום מאשר אי פעם

  .בכדי לקדם את מטרותיו, חשיבה יוזמת ולדעת לנהל את הארגון בצורה מושכלת ומקצועית
  :מטרות הקורס 

להכיר את אופי פעולתה של הרשות המקומית המתמודדת עם שינויים תכופים ונדרשת ליזום ולפעול בראייה 
המשפיעים על התפתחותה של הרשות להכיר ולבחון את הגורמים . בכדי להתפתח ולשרוד, אסטרטגית

לקדם את יוזמותיו ולפתח את , המקומית ואת האמצעים העומדים לרשותו של המנהל להתמודד איתם
המשמשים גם חברות מצליחות בעולם העסקים ,  ניהוליים–לבחון את השיטות והכלים הארגוניים . הארגון

  .ות המקומית י המנהל ברש"בימינו ואת אופי יישומן במינהל הציבורי ע
  )שינויים יתכנו לפי הצורך וההספק:  (נושאי לימוד מרכזיים

  .כמפתח את הארגון והישוב, מהותו של  הניהול היוזם ותפקיד המנהל ברשות המקומית •

 .כבסיס לניהול יוזמות מקומיות, השפעות פנימיות וחיצוניות ואמצעים להתמודד איתם •
  .ים ליישום ברשות מקומית אמצע–תרבות ארגונית של  יזמות ופיתוח  •

  . ויישומו בפיתוח יוזמות בשלטון המקומיSWOTמודל   •

 .ניהול אסטרטגי כאמצעי לקידום ולפיתוח יוזמות בשלטון המקומי •
 .כאמצעי לפיתוח יוזמות בארגון, קבלת החלטות וניהולן התקין •
 .תכנון אסטרטגי ושיטות תכנון לקידום יוזמות ברשות המקומית •
 )כולל יישומים במחשב. ( סוגים ואמצעים לקידום יוזמות בארגון–ם ניהול פרוייקטי •
 .מנהיגות יוזמת וניתוח היבטים התנהגותיים בהובלת שינויים ויוזמות של המנהל •

  :שיטת הלימוד 
  .צפיה בסרטים מקצועיים ודיון, כתיבת תרגילים,  ניתוח אירועים, הרצאה שבועית
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