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 י"ד חשון תשפ"א

 2020נובמבר  01

 

 להגשת בקשה למלגה  נוהל פעילות –בנגב  המקומיות רשויותבההון האנושי  פיתוח והשבחתתוכנית מלגות ל

 

 כללי 

הרשות לפיתוח הנגב רואה בחזונה את הפיתוח הכלכלי, חברתי של הנגב. תפקידה ליזום ולעודד הכנת תוכנית  

וליזום   מידע  לספק  הנגב,  בפיתוח  העוסקים  והגופים  הרשויות  הממשלה,  משרדי  בין  לתאם  הנגב,  לפיתוח 

בנגב  ובמועצות  קומיות  הממחקרים בנושאים כלכליים וחברתיים בנגב. הרשות לפיתוח הנגב רואה ברשויות  

 כשותף ליישום והובלה של מטרות אלו.  

לאור    .בדגש על מנהיגותבנגב    המקומיות הרשות רואה חשיבות רבה בפיתוח והשבחה של ההון האנושי ברשויות  

  עובדי הרשויות זאת הוחלט על שיתוף פעולה בין הרשות לפיתוח הנגב לבין אוניברסיטת בן גוריון בנגב לעידוד  

לרכוש  ובמועצות  המקומיות ניהולית,  ועתודה  מנהלים  ציבורית  ,  ומדיניות  לניהול  במחלקה  שני  תואר 

 באוניברסיטת בן גוריון.  

הנגב והמחלקה לניהול ומדיניות ציבורית לבחירת משתתפים    במסגרת התוכנית ישתפו פעולה הרשות לפיתוח

במסגרת זו הרשות לפיתוח הנגב תתמוך במתן מלגות  מבין אלה שיתקבלו לתואר עפ"י קריטריונים אקדמיים.  

 . בהתאם לנוהל זה אשר ייבחרולסטודנטים 

"וועדת  ריון בנגב )להלן  במסגרת התוכנית תוקם ועדת היגוי משותפת לרשות לפיתוח הנגב ואוניברסיטת בן גו

 (.ההיגוי"

 מבנה התוכנית  .1

ומדיניות ציבורית, בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת    במנהל התוכנית תתבסס על התואר השני  

   .התכנית שלושה סמסטריםמשך גוריון בנגב.  -בן

 . 28.02.2021סמסטר ב'  תחילת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"א

 התוכניתמטרות  .2

 .לרבות תאגידים עירוניים המופעלים על ידן  בנגבהמקומיות והמועצות חיזוק הרשויות  •

בניית מערך אנושי אשר ירכוש כלים בתחום מדעי הניהול, מדיניות ומנהיגות לצורך הובלת שינוי במגזר   •

 המוניציפאלי בנגב 

בנגב לצורך שיתוף פעולה והנעת  המקומיות והמועצות  יצירת רשת של משפיעים בקרב עובדי הרשויות   •

 . תהליכים לקידום הנגב
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 קהל היעד  .3

רשויות שאין בהן רובד ניהולי  ,  מנהל מחלקה ומעלהבתפקידי  בנגב  ומועצות  מקומיות ברשויות  עובדים   •

 . של מנהלי מחלקה ומנהלי מדור ברשותלמלגה ה הבקש הגשת הכולל מנהלי אגף יוכרו לצורך 

 עובדים בתאגידים עירוניים בתפקידי מנהל אגף ומעלה לרבות סמנכ"ל/מנכ"ל.  •

עירוניים    בנגב  מועצה/מקומיתסטודנטים מכל רשות    3  -תכנית יתקבלו עדל, ללככ • )לרבות תאגידים 

 .נוהל ההקצאה ברשות לפיתוח הנגב בהתאם לתנאי מטעם הרשות המקומית/מועצה( 

 יעדים .4

)לרשות לפיתוח הנגב שמורה הזכות להגדיל או להקטין נתון זה    סטודנטים לכל מחזור   30  -עד  גיוס של •

 בהתאם לצרכיה ותקציביה(. 

ברשויות    הסטודנטים • לעבוד  עירוניים/המקומיותימשיכו    בנגב  מועצות/תאגידים 

 לאחר סיום לימודי התואר  לפחות  שנתייםבמשך  הם שייכים(אליו   המועצה/התאגיד/)הרשות

 בנגב באמצעות כתוצאה מהשתתפות בתכנית.   מועצות/הובלת שינוי וקידום רשויות מקומיות •

 :תנאים להגשת מועמדות לתכנית .5

על   )לרבות עובדי תאגיד עירוני(מבקש המלגה מחזיק אישור חתום ע"י הרשות המקומית בה הוא עובד  •

ממליץ על צירופו לתכנית המלגות וכן מאשר כי עניינו של  העירייה  המקומית/ מנכ"ל   הרשות  פיו ראש  

 הסטודנט יועלה לוועדת השתלמויות ברשות המקומית לאישור יום לימודים בתשלום 

עובדי רשויות מקומיות  לתוכנית • עירוניים/יתקבלו מועמדים  בנגב אשר מתגוררים    מועצות/תאגידים 

 . בנגב

 הסבר מדוע הם חושבים שהם מתאימים לתוכנית המלגות  –המועמדים יציגו "מכתב מוטיבציה"  •

 

 קבלה לתוכנית ולמלגההתנאי  .6

ומדיניות ציבורית כמפורט  הקבלה מותנית בעמידה בתנאי הקבלה האקדמיים למחלקה לניהול  •

 .בידיעון האוניברסיטה למועמדים

כי תשלם את שכרו של המועמד   מועצה/תאגיד עירוני/אישור של וועדת השתלמויות ברשות המקומית  •

 בגין יום הלימודים. 
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 המלגה   .7

 ₪   15,000בגובה כוללת יהיה זכאי לקבלת מלגה   וזכאותו למלגה תאושר,  סטודנט שיתקבל לתוכנית

 באופן הבא: שולם המלגה ת

 ₪  10,000( פעימה של בסיום סמסטר ב') תשפ"א שנה ראשונה

 ₪  5,000פעימה של  +ב'בסיום סמסטר א' תשפ"ב שנה שנייה

 בפועל תנאים מצטברים לקבלת המלגה .8

האוניברסיטה  עמידה בדרישות האקדמיות של תכנית הלימודים במנהל ומדיניות ציבורית כמפורט בידיעון 

 למועמדים והשתתפות בפעילויות נוספות לתוכנית האקדמית. 

 בכפוף לעמידה בהוראות התכנית לשנה הראשונה והמצאת אישור לימודים  מלגת שנה ראשונה:

והגשת פרויקט מסכם )סמינר( כמתחייב בתוכנית   כאמור לעיל )במלגה לשנה ראשונה(  מלגה לשנה שנייה:

  הלימודים

 לתוכנית מתחייב  סטודנט המתקבל .9

   . ועד לקבלת אישור להגשת פרויקט מסכם )סמינר(  תוארלהמשיך להתגורר בנגב למשך כל תקופת ה .א

 . להשתתף בכל המפגשים הנוספים לתוכנית האקדמית, ככל שייקבעו על ידי ועדת ההיגוי .ב

 האמור מהווה תנאי לקבלת המלגה  

 

 תהליך עבודה  .10

 שלב א':

 :כמפורט להלןטפסים מילוי והגשת 

 קורות חיים  .א

 טופס הרשמה כפי שמופיע באתר הרשות לפיתוח הנגב  .ב

 מזכיר העיר /מכתב המלצה מראש הרשות/ מנכ"לב. 

 בנוסח חופשי  להשתתפות בתוכנית של המועמד ג. מכתב מוטיבציה 

בשנה  ד. אסמכתא על מגורים בנגב )חוזה שכירות+ אישור תושבות או אישור תשלום ארנונה( יש לחדש  

 .השנייה

 ו. פרטי חשבון בנק 

 ז. צילום ת.ז 
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 שלב ב'

 אישור רשמי מאוניברסיטת בן גוריון לקבלה לתואר.  •

 אישור וועדת השתלמויות על אישור מימון יום הלימודים. •

 .לעיל  9על התחייבות כמפורט בסעיף  מבקש המלגה  חתימת •

 

 :ותהער

תנאי הקבלה למלגה, דירוג המועמדים, מספר המועמדים שיתקבלו לתכנית, הרכב הוועדות וכל עניין הנוגע   •

 כפופים לנוהל ההקצאה המצוי במשרדי הרשות לפיתוח הנגב. והזכאות למלגה לתנאי הקבלה 

 www.negev.co.ilטופס ההרשמה מופיע באתר הרשות לפיתוח הנגב בכתובת  •

zimrat@negev.co.il במייל לזימרת דדיה בכתובת    31/01/2021הגשת המועמדות תתאפשר עד לתאריך   •

 בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. 

 

 

 

 

 הרשות לפיתוח הנגב 

mailto:zimrat@negev.co.il

