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עיריית בית שמש  -הסתיים בהצלחה קורס 'ניהול פרוייקטים' במוקד התעסוקה העירוני של עיריית בית שמש
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הסתיים בהצלחה קורס 'ניהול פרוייקטים' במוקד התעסוקה העירוני של
עיריית בית ש מש
הרב י שעיהו ארנרייך ,יו"ר מוקד התעסו קה העי רו ני ,הבי ע סיפו ק רב מהצ לחת ה קו רס

לחץ להגדלה

ניצחון לעיריי ת בי ת שמש :
מינהל מ קר קעי ישראל ה קפי א
ניסיון של מ טה יהודה לבצע
"מחטף מגרשים"
לאחר מ אבק משפטי ש ל
שנים רבו ת :הוש ג הסכם
פשרה בין עיריי ת בי ת שמש
לאחים גלובנצי ץ
"פרס בי ת שמש" הוענק
לזו כי תחרו ת הסלו גן והלו גו
לשנת השישים

ביוזמת מוקד התעסוקה העירוני של עיריית בית שמש ובשיתוף 'מפתח' סניף בית שמש ,התקיים קור ס 'ניהול פרוייקטים'
על ידי 'מכון שיפור ' בעלי ניסיון רב שנים בליווי וקידום דורשי עבודה במג זר החרדי .הקורס שהתנהל משך כשבעה חודשים
) 240שעות( הנחיל לבוגרים את תכנית ותורת הניהול ,אתיקה מקצועית ושיט ות מתקדמות ביותר ונמסר ע"י ד"ר רפי
גלברט מנהל המכון וצוות המדריכים.
בוגרי הקורס הציגו את עבודות הגמר שביצעו במוקד התעסוקה העיר וני למג זר החרדי ,וזכו במעמד זה לקבל את 'תעודות
הגמר' בנוכחות נציג י משרד התמ"ת ,ונציגים בכירים מעיריית בית שמש ,שהביעו את התפעלותם בהתלהבות גדולה,
מהמקצ ועיות של בוגרי הקורס ,אשר בנו מודל ושיט ה מיוחדת לביסוס פרוייקט ציבור י ,תוך כד י ביצוע הלכה למעשה
במיומנות גבוה ,בעזרת כל שיטות היישום והלוגיסטיקה שנחשפו אליהם במהלך הקורס.
מר אסף מלחי ,חוקר ורכז תחום חרד ים במינהל מחקר וכלכלה בתמ"ת ציין כי ,ניהול פר ויקטים הינו תחום המתפתח בא ופן
דינאמי בזמננו והוא ד ור ש מיומנויות מיוחדות וידע נר חב במר כיבים ניהוליים קונספט וא ליים וטכניים.
את עיריית בית שמש ייצג דובר העירייה מר מתתיהו רוזנצוייג ,שציין במיוחד פרויקט שהוצג ע"י אחד הבוגרים ,להקמת
פארק אטרקטיבי ענק ,כאשר התכנון יורד לפרטי פרטים .דובר העירייה ציין את התמסרותו של ראש העיר מר משה
אבוטבול להצלחת המיזם החשוב של מוקד התעסוקה העירוני ,והבטיח כי העירייה תגביר את שיתוף הפעולה עם מיזמים
מבורכים אלו.
הרב ישעיהו ארנרייך ,יו"ר מוקד תעסוקה עירוני והרב אברהם גר ינברג ,מנהל 'מפתח' בית שמש ,שליוו אישית את תהליך
הקורס מתחילתו ,הביעו כאמור את שביעות רצונם מהצלחתם המרשימה של הבוגרים ,ברכישת מיומנות מקצועית בעלת
אתגר ,עם אפשרות להתפתחות אישית בענפים שונים במשק .ובר כו אותם שיזכו להשתלב במקומות תעסוקה וביוזמות
מגוונות עצמאיות ובע"ה יביאו פרנסה בכבוד לביתם.

ר אש ה עיר מר משה
אבו טבו ל ה כריז במלי את
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