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ן מקומי זרקור: בית הספר לשלטו

בית הספר לשלטון מקומי הוקם בשנת 2013 בשיתוף פעולה 
בין המרכז לשלטון מקומי ובין האוניברסיטה הפתוחה. מטרת 
הקמתו הייתה קידום חזון של המרכז לשלטון מקומי להעניק 
השכלה גבוהה לעובדי הרשויות המקומיות. חזון זה השתלב 
ההשכלה  את  להנגיש  הפתוחה  האוניברסיטה  בשאיפת 
הגבוהה לציבור רחב של לומדים. המרכז לשלטון מקומי בחר 

בשותפות עם האו"פ לאחר הליך של מכרז. 

בית הספר לשלטון מקומי מעניק לעובדי הרשויות המקומיות 
תואר ראשון במדעי החברה והרוח בשילוב דיפלומה בלימודי 
שלטון מקומי. התואר נלמד במסגרת של יום לימודים מרוכז 
במהלך ארבע שנים. ראשוני הלומדים מגיעים עתה לישורת 

האחרונה לקראת סיום לימודיהם.  

מובנית  בתכנית  בלימודים  מתבטא  הספר  בית  של  ייחודו 
ובמסגרת קבוצתית, בתמיכה הדוקה בלומדים שהקמפוסים 
הלימודים,  בתגבור  מעניקים,  האו"פ  של  הייעוץ  ומערך 
נוחים  בפריסה גאוגרפית רחבה, על מנת לאפשר לימודים 
הספר  בבית  הסטודנטים  מלגות.  ובתכנית  בפריפריה,  גם 
נהנים מתכנית מלגות מיוחדת המורכבת ממלגת בית הספר 
לשלטון מקומי על סך 1,000 ש"ח ללימודי התואר, וממלגה 
של המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם מפעל הפיס על סך 
4,400 ש"ח בשנה )בכפוף ל־60 שעות התנדבות בקהילה(. 

צמיחת בית הספר מרשימה. לומדים בו כיום למעלה מ-400 
המקומיות.  הרשויות  עובדי  שלישים  כשני  סטודנטים, מהם 

מספר הרשויות המשתתפות בפרויקט גדל משתיים בתחילת 
נתניה,  ירושלים, באר שבע, אשדוד,  בהן  כיום,  ל־32  הדרך 
בראשית  מארבע  גדל  הלימוד  קבוצות  מספר  ועוד.  מודיעין 
הדרך ל־22 כיום, והן פרוסות ממעלות בצפון ועד באר שבע 
בדרום. בית הספר נמצא בתנופת התרחבות מתמדת, לרבות 
ציבורית  ומדיניות  בממשל  שני  לתואר  לתכנית  גם  ביקוש 

)במסגרת התכנית ללימודי דמוקרטיה בין־תחומיים(.
 

הקבוצות מהוות אבן שואבת גם לסטודנטים שאינם עובדי 
הרשויות המקומיות, אך מבקשים ללמוד במסגרת לימודים 

לתואר ראשון באזור מגוריהם. 

עלה  להערכה  המחלקה  שערכה  רצון  שביעות  מסקר 
מלימודיהם.  רבה  במידה  מרוצים  היו  מהמשיבים  שכ־80% 
דרך  לימודים  "פרויקט  במשוב:  סטודנט  כתב  לדוגמה,  כך, 
בוגר  אדם  שבתור  הזדמנויות  עמו  מביא  המקומי  השלטון 
אתה לא חושב שתוכל להגשים עם האינטנסיביות בחיי היום־

יום."

ומתואם  לימודי החוץ של האו"פ  בית הספר כפוף למערך 
מקומי  לשלטון  למרכז  המשותפת  היגוי  ועדת  באמצעות 
ולאו"פ. בראש הוועדה עומד פרופ' יגיל לוי, וחברים בה, בין 
השאר, שלושה ראשי רשויות מקומיות. הניהול האקדמי הוא 

באחריותה הבלעדית של האוניברסיטה הפתוחה.
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