
 
 

  

 
 

 2021הקורס נדחה לאפריל  -שימו לב
 
 !"מוכנים למחר"- למידה לאורך החיים

 קורס למנהלי השכלה , למידה ותעסוקה לאורך החיים
 

  מבוא

נוי המהיר והצורך במתן מנעד רחב של פתרונות למידה יוצקים י, השקורונה יצר בזמן קצר מציאות חדשהמשבר ה

 .רשויות המקומיות ב העוסקים בפיתוח ההשכלה והלמידה לאורך החיים תוכן חדש ומאתגר לתפקידם של

 ,יםירתייצים היום יותר מבעבר ,להיות יזמים, נדרש ומעלה (, 18)מגיל  ה לאורך החיים למידה ם ומובילימנהליה

ת .  הקורס יקנה להם אבפתרונות ההדרכה, השיווק, הלמידה והטכנולוגיה להיות עדכניים ורלבנטיים ובעיקר

  הכלים המתאימים להתמודדות עם דרישות התפקיד החדשות

  

  מטרות 

 לבעלי תפקידים בתחום הלמידה לאורך החיים ברשויות המקומיות .רלבנטיים ת  ידע וכלים יהקני •

 .הזיקה למקצוע וקידום מעגלי שיתוף  פעולה עם עמיתים למקצוע חיזוק  •

 בתחום טכנולוגיות הלמידה. םחידושים רלוונטייבעדכון המשתתפים  •

  .בעבודה היומיומית "על סדר היום "פיתוח ידע יישומי באמצעות חקר סוגיות  •

 הטמעת התפיסה הבינלאומית של "עיר לומדת". •

 
 אוכלוסיית היעד 

בעלי תפקידים נוספים ו ,תעסוקה להשכלה, למידה, הורות ומשפחה, קתדראות, אגפים/ מחלקות/ מרכזיםמנהלי 

 בפיתוח והטמעת למידה לאורך החיים ברשויות המקומיות.העוסקים 

 

 ייעוץ וניהול אקדמאי 

, יו"ר האיגוד למנהלי קתדראות , השכלה ולמידה בישראל ומנהלת האגף  : ד"ר אורנה מגר יעוץ וניהול אקדמי

 ללמידה ,השכלה  ויזמות במודיעין מכבים רעות 

חברת  – אורלי קירשנר  ,ממומחה ללמידה ולשיפור ביצועים  : צביקה וולקניהול וריכוז ההדרכה והלמידה

 לקתדראות, השכלה ולמידה בישראלהנהלת האיגוד 

  
 שיטת הלימוד 

 , מגמות וכיווני התפתחות חדשנים לימוד וחשיפה של מתודולוגיה וטכנולוגיה נדרשים ,הקורס כולל מפגשי 

 . ולמידת עמיתים  ותייעודיפיתוח ידע בקבוצות , אינטראקטיביתת, פרקטיות ולמידה בשילוב סדנאות יישומיו

 
 מתכונת הקורס 

 

 (  מפגשים 6 ש"א ) 42 : היקף השעות בקורס

  15:15 – 09:00, בין השעות  ד'יום             : יום הלימודים

 ,  ת"א 7צפוני, קומה ה, מגדל חאג'ג 28הארבעה  ' מרכז השלטון המקומי ,רח       : מקום הלימודים

 ( ת"א השלום במרחק הליכה מתחנת רכבת )                                 

  2021 באפריל  07           מועד פתיחה:  

  19.05,  12.05,  05.05,  28.04,  21.04,   07.04   :מועדי המפגשים בקורס

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 חובות הקורס 

 והשתתפות בפרויקט מסכם . קורסב הלימודמשעות  85קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  %

להנחיות  וףגמול השתלמות של משרד החינוך, בכפבשעות להעומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה 

  ועדת גמולי ההשתלמות.

 

 שכר לימוד 

   (לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד  -₪   350,2

 למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי   -₪   2,700

 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל

 

 

 בין נושאי  הקורס  

 

 הלכה למעשה-היכרות עם תכנית עיר לומדת. 

  מתקדמים. םהיכרות עם כלים דיגיטליי–שיווק ופרסום 

 שיתוף פעולה כאסטרטגיה.-יםיממשקים עם שותפי תפקיד עירונ 

  הרחבת "ארגז הכלים "–למידת עמיתים. 

 איתור ומיפוי צרכים עירוני. 

 .טכנולוגיות למידה מתקדמות 

 משאב לצמיחה וחוסן עירוני - למידה השכלה ותעסוקה . 

 פנאי ותרבות / תעסוקההעשרה הורים /  –ין יפעילות בקבוצות ענ. 

 מציאות מדומה /מציאות רבודה פורטל למידה /   .  

 סיור מקצועי 

 

 

 במידה שהנך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי,         

 .6844232-03או בטל'    iditb@masham.org.il:  במייל    , חום קורסים מנהלת ת        

 

 

 הנחיות להרשמה

 השלטון המקומי:אתר האינטרנט של מרכז להרשמה יש להכנס ל

www.masham.org.il 

 לחפש ולאחר מכן יש    מוניציפאליים"ם מנהל ללימודי -  univercity"לבחור את  
  "רב תחומי "את הקורס ב 

 
  register@masham.org.il  ,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

 6844248/253-03בטל'   או 
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	2,350 ₪  -  לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)

