
קורא קול

קהל יעד
נשים חרדיות עובדות רשויות מקומיות - מנהלות מחלקות ואגפים / בעמדות מפתח המנהלות צוותים

מטרות התכנית 
פיתוח הון אנושי, יכולות ומיומנויות מקצועיות  

הבנה מערכתית של המרחב המוניציפאלי על כלל היבטיו המבניים, כלכליים וניהולים   

הקניית ידע וכלים לקידום ומתן מענה מקצועי לאתגרים משולחן העבודה ופיתוח יכולות אישיות  

יצירת קהילת נשים חרדיות בכירות, אשר תפעלנה מתוך מעורבות ואחריות חברתית, חזון ומטרה משותפת למען הקהילה והחברה  

מבנה התכנית
תכנית ההכשרה הינה חד שנתית, ומשלבת יחידות למידה ויישום הבנויות על פי מתודה מובנית של רצף תיאורטי ומעשי, תוך השמת 

הידע והכלים על אתגרים משולחנות העבודה הנמצאים ביעדי הרשות.

התוכנית כוללת  15 מפגשי למידה קבוצתיים פעם בשבועיים בין  החודשים חשוון – תמוז התשפ"ג, אוקטובר 2022 - יולי 2023 בין השעות 

8:30-15:00 )3 ימים במתכונת יום למידה ארוך( באזור המרכז. בנוסף,  מפגשים לליווי אתגר משולחן העבודה

תכנים מרכזיים 
ידע מקצועי בנושאי מאקרו של רשויות מקומיות, כלים להתנהלות מיטבית בארגונים ציבוריים, חשיבה תוצאתית: הגדרת בעיה ומודל לוגי, 

מדידה והערכה, תוכניות עבודה, תיאוריית ׳מנהיגות כפעולה׳, עבודה עם דאטה נתונים, ניהול שותפים ושותפויות, ניהול צוותים ועוד

דרישות התכנית 
מחויבות הרשות המקומית:

בחירת מועמדות בכירות המנהלות צוותים ובעלות פוטנציאל להתפתחות וקידום     

הכרה בהכשרה והנלווה אליה כשעות עבודה  

המועמדות:

בכירות בעלות מוטת השפעה ברשות, המנהלות צוות/כפיפים  

בעלות ראיה מערכתית, יכולת הנעת תהליכים מורכבים, גישה משימתית ושאיפה לפיתוח מקצועי  

התחייבות לנוכחות מלאה ועמידה במשימות   

אופן הגשת מועמדות 
שלב א': הגשת קורות חיים ומילוי השאלון ע"י המועמדת, הכולל מכתב התחייבות מהרשות לדרישות
התוכנית)ע"י מנהל משאבי אנוש/ מנהל האגף(, עד לתאריך י״ח תמוז, 17.7.22 בלינק המצ"ב   

ראיונות אישיים יתקיימו במהלך חודשים  יולי-אוגוסט )תמוז- אב(  שלב ב': 

התכנסות וועדת קבלה ומתן תשובות עד לתאריך א׳ אלול, 28.8.22 שלב ג': 

ארגון 'לשמה'- מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית 'רשות לשמה'- תוכנית להכשרת דרג בכיר/ ביניים ברשויות המקומיות.

התוכנית מעניקה ידע תיאורטי, כלים מקצועיים והתנסות מעשית תוך פיתוח אישי ובניית יכולות ניהוליות, מערכתיות ויישומיות. 

בוגרות התוכנית חוברות לרשת 'לשמה'  להמשך התפתחות אישית מקצועית וקידום יוזמות למען הקהילה.

התוכנית בהנחיית אנשי מקצוע מובילים ובשיתוף 'הפורום המקצועי של הרשויות המקומיות החרדיות' 

  www.lishma-pec.org | משרדי 'לשמה' רח' המלאכה 6 לוד

tova@lishma-pec.org | 054-8476786  | 08-6198030 'לפרטים: 'לשמה

 רשות לשמה | מחזור ה' תשפ"ג

| התחייבות הרשות להורדה לינק להרשמה

https://drive.google.com/file/d/1q1RvqJjT2XxfFSUcCu9YxfYSzMLndDJ_/view
https://drive.google.com/file/d/1q1RvqJjT2XxfFSUcCu9YxfYSzMLndDJ_/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL6w6Php47w5NG7xPluv-b_x02-fuoU9NGV4UP9yFVI6-8jQ/viewform

