
               

  

 

 360מנהיגות  תהליך הרשמה וקבלה לתכנית                      

 שאלות ותשובות                                        

 

 מיועדת? 360ש: לאילו בעלי תפקידים בכירים ברשויות המקומיות תכנית מנהיגות 

התכנית מתאימה לבעלי התפקידים הבאים: מנכ"לי עיריות, מהנדסי ערים, אדריכלי ערים ומנהלי ת: 

  .סביבהו פיתוח, בינוי, רישוי, פיקוח, והאסטרטגיה התכנון מיבתחו קיםוסהעמחלקות רלוונטיות 

 

 ש: מה נדרש על מנת להירשם לתכנית?

 בעמוד התכנית באתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקהמילוי טופס הגשת מועמדות לתכנית  .1 ת:      

 ושליחתו טופס התחייבות על מימון לימודים והשתתפות מלאה חתימת המועמד/ת והממונה על. 2          

      הנושא. בשורת המועמד/ת+תפקיד שםיש לציין  – efrat.h@ilgbc.org לכתובת דוא"ל              

 .התכנית חברי ועדת המיון שלראיון אישי במשרדי המועצה הישראלית לבנייה ירוקה עם . 3          

 

 התחייבות?הלהגיש מועמדות ללא הגשת טופס  ניתןהאם ש: 

 הליך הבקשה  וכישאינו מובטח  דברלהגיש בקשת מימון ל אנו מודעים לכך כי לא בכל רשות ניתןת: 

   שליחת טופס יהיה ניתן להסדיר את לאחר מכן ומועמדות, כעת להגיש אנו ממליצים . לוקח זמן    

 במקביל לתהליך הקבלה. ,ההתחייבות    

 

 ש: האם ניתן להשתתף בתכנית מבלי לקחת חלק בסיור הלימודי בחו"ל?  

 " מבלי להשתתף בכל אחד מהמפגשים.360לא ניתן להשתתף בתכנית "מנהיגות ת: 

 הסיור הלימודי בחו"ל הינו חלק בלתי נפרד מתכנית ייחודית זו והיא מוצעת כמקשה אחת.     

 התכנים שיועברו במסגרת הסיור, כמו גם תרומתו ללכידות הקבוצה, הינם הכרחיים וחיוניים      

 השלמת מטרות התכנית ולהצלחתה.ל     

 

ש: עלות הסיור הלימודי בחו"ל גבוהה ומשפיעה על קבלת ההחלטה אם להגיש מועמדות 

 לתכנית. האם יש פתרון?

   שצוין בקול הכולל סכום אי על ידי המשתתפים בתכנית. הזמנת טיסות ומלונות תעשה באופן עצמהת: 

 הינו המקסימאלי. חשוב לציין כי ניתן בהחלט  (₪ 6,000 -)כעבור הסיור הלימודי בחו"ל קורא     

 )הוזלה של  לינה במלונות במחירים נוחים יותרבאמצעות טיסות לאו קוסט והזמנת הזיל עלויות להו    

  צוות התכנית ייתן הנחיות והמלצות בעניין זה במועד הרלוונטי טרם הנסיעה.סה"כ(.  ₪ 2,500עד     
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 ?360מועמדות להשתתפות בתכנית מנהיגות  עד מתי ניתן להגישש: 

 , 17.12.17 -מחזור א' של התכנית תתאפשר עד לתאריך ההשתתפות בלההרשמה ת: 

  בצהריים. 12:00בשעה     

 

 ש: מתי והיכן יתקיימו ראיונות הקבלה לתכנית?     

  .2יפו, קומה -יבתל אב 52בכתובת: רח' המסגר  17-25.12.17  התאריכים ביןהראיונות יתקיימו ת:      

  

 ?360מנהיגות  לתכניתאודות קבלה/אי קבלה תשובות ש: מתי יתקבלו 

 .31.12.17-יימסרו למועמדים עד התכנית המחזור א' של על השתתפות ב ת: תשובות      

 

  

 מנהלת התכנית - אפרת חיים :לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל

 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 orgEfrat.h@ilgbc. ל"או בכתובת דוא 7365496-03בטלפון 


