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מנהלים ועובדים יקרים, 

ה- UniverCity הקמפוס ללימודים מוניציפאליים, הוא חזון שהפך למציאות! 
מתוך הבנה וחשיבות בהעצמה ובהשבחת ההון האנושי ברשויות המקומיות, המחייבים 
המקומי,  השלטון  לעובדי  המועברים  והתכנים  ההשתלמויות  ההכשרות,  את  להתאים 
פועל  החדש  הקמפוס   ,UniverCity את   2018 בשנת  המקומי  השלטון  מרכז  הקים 
ואמון על הכשרת עובדי הרשויות המקומיות.  תחת המינהל  ללימודים מוניציפאליים 
מאז ועד היום אנו ממשיכים להעניק לכם הסטודנטים את רמת ההוראה הגבוהה ביותר, 

תוך מחשבה על הפרטים הקטנים ובכך להעצים את חווית הלמידה שלכם! 

משבר הקורונה הציב בפנינו אתגרים ויצר מציאות שהובילה להזדמנות חדשה, 
UniverCity, פיתחנו את תחום הלמידה המקוונת ויצרנו סביבות למידה חדשות.  ב- 
כיום, כל הקורסים וימי העיון המוצעים נשענים על למידה היברידית המשלבת למידה 
דיגיטליים,  תכנים  וכן  לימוד  בחומרי  שימוש  תוך  מקוונת  למידה  לצד  פרונטלית 
פתיחות  תפיסתית,  גמישות  אוטונומיה מחשבתית,  כמו  מיומנויות  לפיתוח  המסייעים 
לכיוונים חדשים ואפקטיביות, כאשר כל הצדדים נהנים מנוחות מירבית וחיסכון אדיר 

של המשאב היקר ביותר שלנו – הזמן! 

של  ומגוונת  שנתית  תוכנית  עבורכם  ופיתחנו  כתבנו  החדשה,  השנה  עלינו  בפרוס 
קורסים מקצועיים, כנסים, ימי עיון, תארים והמון מידע על שיתופי פעולה עם מוסדות 
אקדמיה ועוד. כל אחד מעובדי הרשויות יכול למצוא לעצמו את התחום המתאים ביותר 

עבורו – כי לידע שלכם יש כתובת! 

מאחלת לכולנו שנה טובה, בריאה ומעצימה!  

שלכם,
אילנית דהאן גדש

ראש המינהל ללימודים מוניציפאליים

אילנית דהאן גדש
ראש מינהל ללימודים מוניציפליים
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מנהלים ועובדים יקרים, 

הכשרה ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות היא אחת המטרות שהצבנו לעצמנו 
להתמקצע,  והכלים  הידע  את  לכם  מספקים  אנו  רבות  שנים  המקומי.  השלטון  במרכז 

להתמחות ולהתייעל באמצעות ה- univercity, המנהל ללימודים מוניציפליים.  
בשטח,  למציאות  והקורסים  ההכשרות  תכנית  את  מחדש  מתאימים  אנו  שנה  מידי 
הפיתוחים  אחר  עוקבים  רלבנטיים,  הכי  בתחומים  המרצים  מיטב  הבאת  על  שוקדים 

והשינויים ובונים את תכנית הלימודים בהתאם. 

הקורונה.  משבר  בעקבות  יותר  ומאתגר  למורכב  הפך  זה  נושא  האחרונות  בשנתיים 
נאלצנו להתאים עצמנו לתנאים משתנים השכם וערב, לעבור במהירות ללמידה מקוונת, 
לשלב למידה מקוונת עם למידה פרונטלית, לוודא שלמרות כל הקשיים הטכניים, אתם 

עובדי הרשויות, עדיין תקבלו את השירות והאיכות הטובים ביותר. 

לכל  והכשרות  קורסים  העברנו  הקורונה  ובמהלך  למצב  הדרישות  את  להתאים  ידענו 
הכשרנו  לקורונה,  ייעודיים  קוראים  קולות  בנושאי  המקומי  השלטון  ועובדי  מנהלי 
רלוונטיות  הכשרות  לבצע  והמשכנו  מסכות,  עטית  ואי  הסגול  התו  לאכיפת  פקחים 

לבעלי תפקידים  בשלטון המקומי .

את  הגדלנו  חדשים,  פעולה  שיתופי  יזמנו  ההכשרות,  תחומי  את  הגדלנו  השנה,  גם 
שימור  גישור,  תחומים:  במגוון  ורבות  שונות  יוזמות  והכנסנו  הפיס  המלגות של מפעל 
365, פיתוח  PPP, אופיס  אתרים ברשויות המקומיות, אנרגיה מתחדשת, חינוך מיוחד, 

כלכלי ויזמות כמחולל שינוי ברשויות, מנהלי הדרכה וניהול בכיר לנשים.  

יחד עם המרצים המובילים, היועצים האקדמיים ובשיתוף האיגודים המקצועיים אנחנו 
מצליחים לייצר עבורכם את ההכשרות הכי מדויקות ורלוונטיות. אנחנו מזהים את הצורך 
בשטח ופועלים לתת מענה מיטבי, החל מהסבות למקצועות נדרשים ועד לעדכונים על 

תקנות ממשלתיות . 

מאחל לכם שנת לימודים פוריה ומהנה, 

חיים ביבס, 
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות 

יו"ר מרכז השלטון המקומי

מידע כללי

חיים ביבס
יו"ר מרכז השלטון המקומי
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מנהלי ועובדי רשויות מקומיות יקרים

הכשרתם ומקצועיותם של עובדי הרשויות המקומיות נמצאים בראש סולם העדיפויות 
של הנהלת השלטון המקומי.

בחוברת זו תמצאו מגוון רחב של הכשרות  מקצועיות, פרקטיות ומעניינות שהמנהל 
ללימודים מוניציפאליים מציע לכם. 

צוות המינהל ללימודים מוניציפליים- UniverCity, בעל ניסיון רב ופועל  שנים רבות 
בעל  זה  איכותי  עובדים  צוות  המקומי.  השלטון  עובדי  של  מקצועיותם  שדרוג  למען 
נוספו  הרב  לניסיון  המוניציפאלי.  העולם  של  התוכן  עולמות  עם  מעמיקה  היכרות 
לאפקטיביים,  והכנסים  העיון  ימי  הקורסים,  את  להפוך  הכלים  גם  האחרונות  בשנים 

חדשניים ועתירי ידע מקצועי.

השנה החולפת הייתה שנה מאתגרת בה נאלצנו להתמודד עם מגיפת הקורונה אשר 
יחודיים  פתרונות  במציאת  אותנו  אתגרה  ומאידך  מחד  החיים  אורחות  את  שיבשה 

להמשיך, ולשמור על שגרת הפעילות ותוכנית ההכשרות עד כמה שניתן. 
נראה כי השנה הקרובה תמשיך לאתגר אותנו ויחד עם ההתפתחות הטכנולוגית ומינוף 

הלמידה ההיברידית )המשולבת( נמשיך בתוכנית ההכשרות המגוונת.

כיו"ר ועדת המנהל ללימודים מוניציפאליים בשלטון המקומי אני רואה חשיבות רבה 
בהנגשת הידע ופיתוח ההון האנושי ברשויות מקומיות בכל רחבי הארץ. במסגרת כך, 
אנו פועלים יחד להגיע לכל רשות ורשות ולהציע לעובדים את מגוון הכלים להצליח 
הקיימת  הפעילות  לצד  הארץ,  רחבי  בכל  הפעילויות  כלל  את  ומנגישים  בתפקידם 

בקמפוס UniverCity הממוקם ברחוב הארבעה בתל אביב.
אנו שמחים להזמין אתכם להשתתף בהצלחה וללמוד מהמובילים והמומחים בשלטון 

המקומי.

בברכה, 
אילן אור

ראש המועצה המקומית יסוד המעלה
ויו"ר ועדת  לימודים מוניציפליים בשלטון המקומי

אילן אור 
יו"ר מינהל הדרכה ולימודים מוניציפליים בשלטון המקומי
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צוות המינהל ללימודים מוניציפאליים

אילנית דהאן גדש

ראש מינהל לימודים מוניציפליים

03-6844264

Ilanit.d@masham.org.il

מהארן בשארה

 UniverCity רכז

03-6844269
Maharan@masham.org.il

מזי כהן אבידור

מנהלת גף קורסי מינהל 

03-6844263
mazic@masham.org.il

סיגל דוידסון
מנהלת חשבונות

03-6844291

sigald@masham.org.il

עידית בליזובסקי
מנהלת תחום קורסים

03-6844232

iditb@masham.org.il

ילנה נוי
סגנית ראש המינהל ללימודים 

מוניציפליים

03-6844254
elena@masham.org.il

מיכל עמיר קצב
רכזת קורסי סייעות ורשת בטחון 

ומזכירת המינהל

03-6844223
Michal_a@masham.org.il

נירה בראונשטיין
מנהלת תחום מינהל תלמידים

03-6844253

nira@masham.org.il

עדי דורה
מנהלת תחום  השתלמויות

03-6844252

adid@masham.org.il

שמרית מוזס
רכזת תחום פרוייקטים ומלגות

03-6844248

shimritm@masham.org.il

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת:
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מידע כללי



קורסים
2022-2021 לשנת 

 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

איכות הסביבה וקיימות

שימור עכשוי ברשויות
 28 ש"א

ד"ר אדר' ירמי הופמן)4 מפגשים(
ימי ב'                                                  

09:0013.12.21 עד 15:15

 28 ש"איסודות הבנייה הירוקה
)4 מפגשים(

ימי ג'                                                  טל מילס
09:00 עד 15:15

28.12.21

אנרגיה מקיימת ברשות 
המקומית

42 ש"א 
)3 מפגשים + 3 ימים 

סדנאיים בחבל 
אילות (

דורית בנט 
ימי ב'                                                  

09:00 עד 15:15
24.01.22

גיוס תקציבים  לנושאי 
סביבה אקלים וקיימות

 28 ש"א 
שחר כהנוביץ)4 מפגשים (

ימי ד'                                                  
09:0016.02.22 עד 15:15

ממטרד למשאב- 
ניהול בר קיימא של 

פסולת מוצקה

56 ש"א
)9 מפגשים(

ד"ר ניצן לוי

מיכאלה פולנסקי
ימי ד'                                                  

09:0018.05.22 עד 15:15

גיוס משאבים לקידום  
תחבורה בת קיימא 

ברשויות המקומיות- 
חדש

 28 ש"א 
)4 מפגשים (

ימי ד'                                                  תמר קינן
09:0018.05.22 עד 15:15

ערים חכמות - 
חדשנות, מידע 

וטכנולוגיה בשירות 
השלטון המקומי

 49 ש"א 
)7 מפגשים (

רן רביב  

ד"ר אורלי רונן

ימי ג'                                                  
09:0024.05.22 עד 15:15

הנדסה/תכנון ובנייה

דיני תכנון ובנייה - 
מושגי יסוד וסוגיות 

עומק - מחודש

 42 ש"א 
)6 מפגשים (

עו"ד שחר בן עמי
ימי ד'                                                  

29.12.21 09:00 עד 15:15
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קורסים

 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

היבטים כלכליים
בתכנון ובנייה - היטלי 

השבחה, פיצויים 
ואגרות

 28 ש"א
)4 מפגשים(

עו"ד שחר בן עמי
ימי ד'                                                  

09:0011.05.22 עד 15:15

ניהול נכסים עירוניים- 
מחודש

 28 ש"א
)4 מפגשים(

עו"ד עודד ברקמן
עו"ד אלון חג'בי 

ימי ד'                                                  
09:0023.02.22 עד 15:15

רישוי עסקים - שלב א'
112 ש"א 

)16 מפגשים(
יקבעיקבעיצחק שמעוני

רישוי עסקים- מנהלים- 
חדש 

יקבעיקבעיקבעיקבע

שכונה 360 מעלות - 
מחודש 

35 ש"א 
 )5 מפגשים(

ענת הורוביץ הראל 
וקרן שווץ

ימי ג'                                                  
09:0008.03.22 עד 15:15

חינוך

סוגיות נבחרות ביישום 
הרפורמה בחינוך 
המיוחד- היבטים 

משפטיים ופרקטיים- 
חדש

 28 ש"א
)4 מפגשים(

ימי ג'                                                  עו"ד נועה בן אריה
09:00 עד 15:15

04.01.22

פיתוח מקצועי למנהלי 
מחלקות גני ילדים- 

חדש

 42 ש"א
)6 מפגשים(

ימי ג'                                                  שירה גידור
09:00 עד 15:15

01.02.22

דיני חינוך- 
הלכה למעשה

 42 ש"א
עו"ד נועה בן אריה)6 מפגשים(

ימי ג'                                                  
09:0010.05.22 עד 15:15

כללכלה וכספים

מיצוי תקציבי חינוך
49 ש"א 

רו"ח רון פישמן)7 מפגשים(
ימי ג'                                                  

09:0016.11.21 עד 15:15

סוגיות מעשיות בגבייה
77 ש"א 

עו"ד ברוך חייקין)11 מפגשים(
ימי ב'                                                  

09:0013.12.21 עד 15:15

בקרת תקציבי רווחה 
למנהלי רווחה

49 ש"א 
רו"ח רון פישמן)7 מפגשים(

ימי ג'                                                  
09:0011.01.22 עד 15:15
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 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

ראש הרשות, המערך 
הכספי והחיוב האישי- 

מחודש!

30 ש"א 
)5 מפגשים(

רו"ח גולן זריהן 
)LL.B משפטן(

ימי ג'                                                  
10:004.01.22 עד 15:00

גיוס וניהול תקציבי 
צהרונים )ניצנים( 

ואבטחת מוסדות חינוך

 28 ש"א
)4 מפגשים(

רו"ח אלירן תורג'מן, 
שבתאי בראל

ימי ג'                                                  
09:00 עד 15:15

8.02.22

קריאה וניתוח דוחות 
כספיים 

 28 ש"א
רו"ח ועו"ד שמחה לב)4 מפגשים(

ימי ג'                                                  
09:008.02.22 עד 15:15

פיתוח כלכלי ויזמות 
כמחוללי שינוי ברשויות 

המקומיות 

49 ש"א 
)7 מפגשים(

ד"ר סמי בהט
ימי ב'                                                  

09:0021.02.22 עד 15:15

כלים לעבודה אפקטיבית 
מול הממשלה לניהול 
מקורות ההכנסה של 

הרשות  

 28 ש"א
)4 מפגשים(

עובד יחזקאל, 
TARA חברת

יקבע
09:00 עד 15:15

יקבע
אביב 2022

מיחשוב, מערכות מידע

אופיס   365 - למנמרים    
חדש !

יקבעיקבעיקבעיקבע

מינהל, מזכירות, אדמיניסטרציה

מנהלי/ות בבתי ספר 
יסודיים בניהול 

עצמי - **

 120 ש"א
)17 מפגשים(

אלונה נדיר
ימי ד'                                                  

09:0027.10.21 עד 15:15

מנהלי/ות בבתי 
ספר יסודיים בניהול 

עצמי-**

 120 ש"א
)17 מפגשים(

אלונה נדיר
ימי ג'                                                  

09:0023.11.21 עד 15:15

מנהלי/ות בבתי 
ספר יסודיים בניהול 

עצמי-**

 120 ש"א
)17 מפגשים(

אלונה נדיר
ימי ב'                                                  

09:0013.12.21 עד 15:15

אבות בית בעידן הניהול 
העצמי

 28 ש"א
אלונה נדיר)4 מפגשים(

ימי ב'                                                  
09:0020.12.21 עד 15:15

כלים יישומיים 
לניהול לשכה ברשות 

המקומית

 70 ש"א
)10 מפגשים(

ימי  ד'                                               אבי סיקסיק
09:00 עד 15:15

09.02.22

ניהול לשכה בעידן 
הדיגיטלי -**

 63 ש"א
)9 מפגשים(

תפנית- האוניברסיטה 
הפתוחה

ימי ד'
09:00 עד 15:15

12.1.22

קורסים

1011

קורסים

 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

משאבי אנוש/כח אדם/שכר

סוגיות בהעסקת 
סייעות 

 28 ש"א
)4 מפגשים(

ויקי אדלר
ימי ב'                                                  

09:0025.10.21 עד 15:15

דיני עבודה- תשתית 
חוקית ונורמטיבית 

לניהול המשאב האנושי

 56 ש"א
)8 מפגשים(

עו"ד דן בן חיים
ימי ג'                                                  

09:0026.10.21 עד 15:15

הסכמי שכר 
 84 ש"א

)12 מפגשים(
עו"ד דן בן חיים

ימי ב'                                                  
09:0029.11.21 עד 15:15

הכשרת רכזי כוח אדם 
ברשויות המקומיות 
כזרוע המבצעת את 

ניהול המשאב האנושי- 
חדש

 42 ש"א 
)6 מפגשים(

ימי ד'                                                  אלרועי אמרני
09:00 עד 15:15

8.12.21

שכר עובדי הוראה 
ברשויות המקומיות

 49 ש"א 
)7 מפגשים( 

ימי ד'                                                  אלרועי אמרני
09:00 עד 15:15

2.02.22

מכרזי כ"א
 28 ש"א

)4 מפגשים(
אלרועי אמרני

ימי ב'                                                  
09:00 עד 15:15

7.03.22

כלים לליווי עובדים 
בתהליך פרישה - 

מחודש

 21 ש"א 
)3 מפגשים(

ויקי אדלר
ימי ג'                                                  

09:00 עד 15:15
29.03.22

ממשקי עבודה בין 
מחלקות משאבי 

האנוש והשכר בדגש 
על מנגנוני בקרה

 49 ש"א 
)7 מפגשים(

חברת מכלול
ימי ג'                                                  

09:0026.04.22 עד 15:15

כלים מקצועיים לוועדי 
עובדים ביישום מיטבי 

של חוקת העבודה 
ברשויות המקומיות-

חדש

 42 ש"א 
)6 מפגשים(

עו"ד דן בן חיים
ימי ב'                                                  

09:00 עד 15:15
25.04.22

בדרך אל הפנסיה: 
דגשים וזכויות 

פנסיוניות - מחודש

 21 ש"א 
)3 מפגשים(

ימי ד'                                                  חברת מכלול
09:00 עד 15:15

22.06.22



 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

מנהלי יחידות צעירים

פיתוח מנהלים למנהלי 
יחידות הצעירים

 56 ש"א 
)8 מפגשים(

ימי ב'                                                  שרית מילמן
09:0001.11.21 עד 15:15

הכשרת דירקטורים 
למחזיקי תיק צעירים- 

חדש

 70 ש"א
עו"ד שלי גרופינקל)10 מפגשים(

ימי ב'                                                  
09:00 עד 15:15

20.12.21

גיוס ומיצוי משאבים 
לקידום יחידות 

הצעירים- מחודש

 24 ש"א
יקבע09:00 עד 14:15יקבע)4 מפגשים(

ניהול כללי

דיני מכרזים 
מוניציפאליים

 49 ש"א 
)7 מפגשים(

ימי ד'                                                  עו"ד עמיחי ויינברגר
09:00 עד 15:15

10.11.21

לתת שירות- כלים 
להתמודדות עם אתגרי 
השירות בעולם החדש- 

חדש

42 ש"א 
)6 מפגשים(

ד"ר שרי ארליך 
וחמי גלילי חן

ימי ד'                                                  
09:00 עד 15:15

01.12.21

ניהול דיגיטל ברשויות 
המקומיות

35 ש"א
יוסי לוי )5 מפגשים(

ימי ג'                                                  
09:00 עד 15:15

12.01.22

הכשרת מנהלי אירועים 
שאינם דורשי רישוי

48 ש"א
ד"ר אבי גריפל )6 מפגשים(

ימי ד'                                                  
09:00 עד 15:15

10.11.21

המנהל החדש במרכז- 
תוכנית פיתוח והעצמת 

מנהלים

60 ש"א 
 )10 מפגשים(

מיכל דוקטור
ימי ב'                                                  

09:00 עד 14:15
31.01.22

ניהול פרויקטים- כלים 
ושיטות לניהול פרויקט 

מוצלח

28 ש"א 
 )4 מפגשים(

דוד מלניק
ימי ב'                                                  

09:00 עד 15:15
07.03.22

פיתוח מנהלים- קורס 
מתקדם - חדש

24 ש"א 
 )4 מפגשים(

ימי ד'                                                  מיכל דוקטור
09:00 עד 15:15

02.03.22

סוגיות עומק במכרזי 
הרשויות המקומיות 

ובניהול הסכמי 
התקשרות

 21 ש"א 
)3 מפגשים(

עו"ד עמיחי ויינברגר
ימי ד'                                                  

09:00 עד 15:15
9.03.22

ניהול בכיר לנשים 
בשלטון המקומי

49 ש"א 
)7 מפגשים(

ד"ר מזל שאול
שרון בראל

ימי ג'                                                  
09:00 עד 15:15

26.04.22

12

קורסים

 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

סוגיות משפטיות 
בנושא מכרזים 

-PPP-BOT מורכבים
חדש

 21 ש"א 
)3 מפגשים(

עו"ד משה חביב
עו"ד לירן ולצמן

ימי ד'                                                  
09:0027.04.22 עד 15:15

תאגידים עירוניים

דירקטורים לתאגידים 
עירוניים ומוניציפאליים

 70 ש"א
)10 מפגשים(

עו"ד גיא ויצ'לבסקי
ימי ד'                                                  

09:00 עד 15:15
08.12.21

דירקטורים לתאגידים 
עירוניים ומוניציפאליים

 70 ש"א
)10 מפגשים(

ימי ב'                                                  עו"ד גיא ויצ'לבסקי
09:00 עד 15:15

09.05.22

מנכ"לים בחברות 
עירוניות

 126 ש"א
 ) 18 מפגשים(

עו"ד ורו"ח שמחה לב
ימי ד'                                                  

09:00 עד 15:15
13.10.21

משפטי

ניהול תיק משפטי- 
עתירות ובג"צים 

21 ש"א 
)3 מפגשים(

עו"ד אורי הוברמן
ימי ד'                                                  

09:00 עד 15:15
5.01.22

רב -תחומי

הכשרת רכזי נגישות- 
חדש

49 ש"א 
)7 מפגשים(

אדר' נתי זיו
ימי ד'                                                  

09:00 עד 15:15
27.10.21

קורס גישור מקצועי- 
לישוב וניהול 
קונפליקטים

60 ש"א 
)10 מפגשים(

עו"ד ריקי קראוס
ימי ג'                                                  

09:00 עד 14:15
26.10.21

הכשרה למפקחים 
וטרינריים וכלבנים 

רשותיים 

77 ש"א
 )11 מפגשים(

ד"ר תיקה בר און
ימי א'                                                  

09:00 עד 15:15
07.11.21

הכשרת פקחים על 
אופניים

23 ש"א 
)3 מפגשים(

עו"ד רוני לוינגר
יקבע                                             

יקבע09:00 עד 16:00

כלים פרקטיים לעבודת 
היועצת לקידום מעמד 

האישה בסביבה 
דינאמית 

28 ש"א
יקבע09:00 עד 15:15רות סופר)4 מפגשים(

הכשרה לממונות/
ממונים על מניעת 

הטרדה מינית ברשויות 
המקומיות

70 ש"א 
מרכז סיוע ת"א)10 מפגשים(

ימי ד'                                               
09:00 עד 15:00

29.12.21

13

קורסים
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* ייתכנו שינויים
** מיקום סופי יפורסם בסילבוס הקורס

קורסים

לפרטים, ניתן לפנות:

⋅  ילנה נוי, סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים
elena@masham.org.il בטלפון 03-6844254 | מייל

⋅  עידית בליזובסקי, מנהלת תחום קורסים
iditb@masham.org.il בטלפון 03-6844232 | מייל

קורסים פנים רשותיים
המנהל ללימודים מוניציפאליים, מציע לכם שירות נוסף לפיתוח ההון האנושי ברשות.

הקורסים יתקיימו אצלכם ברשות, בתאום והזמנה מראש.
נושאי הקורסים לבחירתכם:

• העצמה אישית לסייעות השלטון המקומי
• איך נותנים שירות מנצח ברשות

• כתיבת תכניות עבודה 
Excel מיומנויות מחשב למתחילים ולמתקדמים בתוכנת •

• סדנאות תקשורת אינטראקטיביות לצוותים ברשות

 שם הקורס        היקף השעות         יעוץ אקדמי                יום ושעה           תאריך פתיחה

למידה לאורך החיים- 
"מוכנים למחר!" - קורס 
למנהלי השכלה, למידה 
ותעסוקה לאורך החיים  

- חדש

42 ש"א 
)6 מפגשים(

ד"ר אורנה מגר
ימי ג'

09:00 עד 15:15
15.02.22

יקבעיקבעיקבעיקבעקורס למנהלי מוקדים 

ההדרכה כמקפצה 
ארגונית - הדרכה 

ופיתוח ההון 
האנושי ברשויות 
המקומיות  - חדש

 42 ש"א
 ) 6 מפגשים(

דקלה הרוניאן
לינוי אלייה

ימי ד'
09:00 עד 15:15

26.01.22

קורס גישור
60 ש"א

 )10 מפגשים(
עו"ד ריקי קראוס

ימי ד'
09:00 עד 14:15

27.04.22

הכשרה לביטחון 
עירוני- חדש

 42 ש"א
 )6 מפגשים(

ימי ב'מוטי עובד
09:00 עד 15:15

16.05.22

מובילי חדשנות 
ברשויות המקומיות

35 ש"א 
)3 מפגשים(

S.I.T חברת
ימי ד'

09:00 עד 15:15

קרן ידע הנדסי אקדמי )קרן ידע דרוג מהנדסים(

מעניקים מלגות לעמיתיה אשר השתתפו בקורסים.

המלגה תינתן בכפוף לקריטריונים הנהוגים בקרן מעת לעת.

העמיתים יפנו בסיום הקורס לקרן ידע, לצורך קבלת המלגה.

קרן ידע מהנדסים
השתתפות בשכר לימוד לעמיתי

לפרטים נוספים אודות מלגות הקרן ניתן להיכנס לאתר האינטרנט שכתובתו:

WWW.KERENY.ORG.IL

*שימו לב - יש לבצע בדיקה לגבי זכאות ההחזר בכל קורס ישירות מול הקרן

15

קורסים

העברת תשלומים עבור פעילויות המינהל ללימודים מוניציפאליים

את התשלומים עבור פעילויות המינהל –קורסים, ימי עיון וכנסים יש להעביר טרם פתיחת הפעילות.
פרטי חשבון הבנק: בנק דיסקונט – 11 סניף הקריה - 034, חשבון 663700, 

מס' מלכ"ר 580002244 – על שם מרכז השלטון המקומי.
לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית יש להעביר אסמכתא על ביצוע הפעולה, 

 SIGAL@MASHAM.ORG.IL – למייל



השתלמויות
2022-2021 לשנת 

כנס ראשי רשויות 
ערי פיתוח ואיו"ש

קהל היעד:

ראשי רשויות ערי פיתוח ואיו"ש

מזכירות, שפ"ח, רווחה, 
חינוך ומתי"א

קהל היעד:

מזכירות, שפ"ח, רווחה, חינוך 

ומתי"א

מנהלי מחלקות נוער
קהל היעד:

מנהלי ורכזי יחידות נוער 

וצעירים

קב"טים מוסדות חינוך 
ומנהלי החירום 

והביטחון ברשויות 
קהל היעד:

קב"טי מוס"ח, ממונים על 

תחום המוס"ח במשרד החינוך, 

הפנים, פקע"ר ורח"ל

אדריכלי ערים
קהל היעד:

מהנדסי ערים, סגניהם, 

אדריכלים, יו"ר ועדות מחוזיות 

לתכנון ובנייה 

מנהלי מערכות מידע
קהל היעד:

מנמ"רים, רכזי מחשוב 

ופרוייקטורים 

מנהלי וחשבי שכר
קהל היעד:

מנהלי וחשבי שכר

מנהלי אגפי חינוך
קהל היעד:

מנהלי אגפי/מחלקות חינוך 

ברשויות המקומיות, סגניהם, 

מנהלי מחלקות ייעודיות של 

גנ"י, חינוך יסודי, חינוך על 

יסודי, חינוך מיוחד/פרט

מנהלות לשכת 
ראש הרשות

קהל היעד:

מנהלי/ות לשכת ראש הרשות

מנהלי ורכזי קליטה 
ועליה 

קהל היעד:

מנהלי מחלקות, עובדי ורכזי 

מחלקות הקליטה ופרוייקטורים 

מנהלי מחלקות רווחה
קהל היעד:

מנהלי אגפי/ מחלקות רווחה 

ברשויות 
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ראשי רשויות ערביות
קהל היעד:

ראשי רשויות מהמגזר הערבי

ראשי רשויות דרוזיות 
וצ'רקסיות

 קהל היעד:

ראשי רשויות מהמגזר 

הדרוזי והצ'רקסי

משאבי אנוש
קהל היעד:

מנהלי משאבי אנוש

ממונים על ההכנסות, 
החיוב והגבייה

קהל היעד:

גזברים, מנהלי וסגני  מנהלי 

מחלקות גבייה, ממונים על 

ההכנסות וסגניהם, מנהלי 

הארנונה ומנהלי המיסים

מנהלי תקציבים, חשבים 
ומנהלי חשבונות ראשיים

קהל היעד:

גזברים, סגני גזבר, מנהלי 

תקציבים, חשבים ומנהלי 

חשבונות ראשיים

מנהלי הספריות 
הציבוריות בישראל

קהל היעד:

מנהלי הספריות הציבוריות 

בישראל

עובדי מינהל וזכאות
קהל היעד:

עובדי מינהל וזכאות

מנהלי מחלקות תברואה, 
פיקוח ואיכות הסביבה

קהל היעד:

מנהלי ועובדי אגפי/מחלקות 

התברואה, הפיקוח ואיכות 

הסביבה ברשויותברשויות 

יועצות לקידום מעמד 
האישה

קהל היעד:

יועצות לקידום מעמד האישה, 

פעילות מובילות, יו"ר מועצת 

נשים, פעילות במעגל נשים, 

פורומים וכדומה

מנהלי רישוי עסקים 
ושילוט

קהל היעד:
מנהלי ועובדי רישוי עסקים 
ושילוט ברשויות ובמשרגי 
הממשלה, עובדי מחלקות

 משפטיות העוסקים ברישוי 
עסקים, עובדי מחלקות 

מחשוב והנדסה להם קשר 
לרישוי עסקים

לפרטים, ניתן לפנות:
 עדי דורה, מנהלת תחום השתלמויות, 

adid@masham.org.il בטלפון 03-6844252 | מייל

השתלמויות
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ימי עיון 
2022-2021 לשנת 

            יום עיון בנושא:

שכר עובדי מינהל חינוך ברשויות המקומיות1

תברואה, איכות הסביבה, פיקוח ומה שביניהם2

התעמרות בעבודה3

4
ניהול תהליך הערכת עובדים 

ברשויות המקומיות

5
ועדת ההשקעות ברשויות, 

תפקידה והתנהלותה

6
מתן כלים לנותני שרות לאנשים עם מוגבלות 

בדגש עם מוקדים עירוניים

ניהול נכסים עירוניים7

קולות קוראים8

ממציאות לחדשנות - ניהול עצמי לאן?9

סוגיות עומק במכרזים10

11
הסכמים חריגים ותוספות ייחודיות 

בשכר במוניציפאלי

12
חוק הגברת האכיפה - אחריות מזמין השירות 

על זכויותיהם של עובדי הקבלן

 חדשנות כמנוף להתייעלות הרשות13

סוגיות בנושא ביטוח ברשויות המקומיות14

חוק המידע הפלילי ותקנות השבים15

שקיפות וחוק חופש המידע16

17
יום עיון משותף למש"מ ולרמ"י - התמצאות 
הרשומ"ק בתיקי העסקאות המדווחים להן 

ע"י רמ"י

מכרזי תוכנות שכר, משאבי אנוש ונוכחות18

רווחת העובדים ברשות המקומית19

18

לפרטים, ניתן לפנות:
ילנה נוי, סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים

elena@masham.org.il בטלפון 03-6844254 | מייל

שוויון הזדמנויות בעבודה20

21
הטמעת התקנה החדשה בנושא מכרזי 

כח אדם ברשויות

חריגות שכר מנקודת מבטו של האוצר22

לקראת חזרה לשנת הלימודים23

תנאי העסקת מורים24

תנאי סייעות צמודות ומלווים בהסעות25

26
הגבלות על פרסומים עירוניים מכח חוק 

התעמולה – דוברים ונבחרי ציבור

27
חידושים בדיני תכנון ובנייה לנוכח חוק 

ההסדרים

צור קשר

Whatsapp
מתקשרים איתכם גם באמצעות הווצאפ. 

מזמינים אתכם להצטרף לקבוצות שפתחנו,  
•קבוצה למנהלי משאבי אנוש ומנהלי הדרכה

•קבוצה למתעניינים – קבוצה כללית שבה נעביר מידע 
אודות כלל הפעילויות של המינהל ללימודים מוניציפליים  

•קבוצות ייעודיות לפי הצורך ייפתחו בהמשך

ZOOM מפגשי 
אנו מקיימים מעת לעת מפגשי זום עם מנהלי מרכז השלטון המקומי, 

משרדי הממשלה והאיגודים – מפגשים אלו מתקיימים על פי צורך.
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כל העדכונים וכל החידושים באתר הבית החדש שלנו – בואו לבקר אותנו 
https://www.masham.org.il/127/ 

לסיוע בהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו במייל
register@masham.org.il או בטלפון 253/ 03-6844248 



קורס מינהל השלטון המקומי, הינו קורס של 400 שעות לימוד, המקנה נקודות זיכוי לתואר 
ראשון וזכאות לגמול השתלמות לעובדי הדירוגים השונים )העומדים בדרישות ובהנחיות(.

הקורס כולל כ-12 נושאי לימוד בתחום השלטון המקומי, השלטון המרכזי והקשר בינהם.

ארגונית,  והתנהגות  לניהול  מבוא  ציבורי/מקומי,  ולשלטון  לממשל  מבוא  הלימוד:  נושאי  בין 
מיומנויות שירות ואיכות ברשות המקומית, ניהול כספים ותקצוב, ניהול משאבי אנוש ויחסי 
עובד-מעביד, ביקורת ברשות המקומית וסוגיות משפטיות בסקטור הציבורי ובשלטון המקומי, 

הרצאות אורח וסדנאות.

הקורס מתקיים בפריסה ארצית, באמצעות כ-12 מוסדות לימוד המוכרים, מאושרים ומפוקחים 
ע"י מרכז השלטון המקומי.

המשחק"  "כללי  ומנהלים.  ארגונים  בפני  רבים  אתגרים  מציב  הרף,  ללא  המשתנה  העולם 
הניהוליים משתנים, המורכבות עולה והסביבה הדינמית מחייבת למידה והתעדכנות תמידיים.

נוסף על ידע מקצועי, זקוק המנהל של ימינו לסט של כלים ומיומנויות ניהול אשר יאפשרו לו 
התמודדות עם הסוגיות והדילמות הניהוליות איתן הוא עשוי להתמודד בהווה ובעתיד.

זה  וביניים ברשויות המקומיות. קורס  ומנהלים בדרג ראשון  ניהולית  הקורס מיועד לעתודה 
הינו אחד משני קורסים המשמשים להמרת תואר אקדמי בשנות ניסיון ברשויות המקומיות, 
בהתאם להארכת הוראת שעה )חוזר המנהל הכללי משרד הפנים -10/2020 סעיף 4(. הקורס 

הנוסף הינו קורס מינהל בשלטון מקומי )גמול מיוחד 400 שעות(.
בין נושאי הלימוד: תפיסת תפקיד, ניהול ומנהיגות, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים, 
ובה"ס  המקומי  השלטון  מרכז  מטעם  תוענק  סיום  תעודת  ועוד.  ניהול  שגרות  עצמי,  ניהול 

תפנית- ביה"ס למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה. 

קורס מינהל השילטון המקומי
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לפרטים ניתן לפנות:
מזי כהן אבידור - מנהלת אגף קורסי מינהל

mazic@masham.org.il :בטלפון: 03-6844263 | מייל

קורס פיתוח מיומנויות ניהול 

סייעות לגיל הרך
ואיכותית  מקיפה  הכשרה  לקיים  יעד  להם  שמו  החינוך  ומשרד  המקומי  השלטון  מרכז 
ונכון  לסייעות בגני הילדים ברשויות המקומיות. הקורס מכשיר את הסייעות לתפקוד יעיל 
יותר במסגרת החינוכית באמצעות פיתוח תפיסת התפקיד, משמעות עבודת הסייעת, הבנת 
עם  להתמודדות  בסיסיות  מיומנויות  הקניית  הילדים,  בגן  המתרחשים  חינוכיים  תהליכים 

מצבים חברתיים ופתרון בעיות שונות בגן. 

	 הכשרה של 270 שעות.
	 הקורס מועבר ע"י מוסדות לימוד להכשרת מורים מוכרי מל"ג ומפוק ח

ע"י מרכז השלטון המקומי.

	 התעודה הינה מטעם מרכז השלטון המקומי והמוסד המלמד ומקנה לעומדים בדרישות 
זכאות לגמול השתלמות. 

	 קרן מעגלים מממנת את הלימודים לזכאים העומדים בדרישת הקרן. 

	 שחר און – מעניקה החזר בסך 1,200 ₪ מדי שנה לזכאים העומדים בדרישות שחר און.

הכשרת סייעות בגני ילדים
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לפרטים, ניתן לפנות:

מיכל עמיר קצב, רכזת תחום קורס סייעות ורשת ביטחון 

  michal _ a@masham.org.il :בטלפון: 03-6844223 | מייל

מרכז השלטון המקומי, קרן מעגלים והאגף לצמצום אבטלה בהסתדרות שותפים לפרויקט 
המועסקים  מעגלים(   קרן  של  קריטריונים  )ע"פ  שוחקים  במקצועות  לעובדים  המיועד 

ברשות או במפעלים בעיר. 

מטרת הפרויקט למנוע אבטלה ולקדם את התעסוקה ברשות. 
הלימודים הינם לעובדי הרשות המקומית ולעובדי מעסיקים אחרים כגון הרשות המקומית. 

באזור  הנדרש  נוסף  מקצוע  מהעובדים   ואחד  אחת  לכל  להעניק  היא  הפרויקט  מטרת 
תעשייה,  רכב,  קולינריה,  בתחום:  נוספת  ו/או  חדשה  עבודה  למצוא  מנת  על  מגוריו, 

אדמיניסטרציה וכו'. 

מרכז השלטון המקומי, קרן מעגלים והאגף לצמצום אבטלה בהסתדרות יממנו את עלות 
ההכשרה.

פרויקט "רשת ביטחון"
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מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה, מקיימים קבוצות לימוד לתואר 
ראשון ולתואר שני ברשויות השונות ברחבי הארץ בהתאם לביקוש ולמינימום משתתפים. בית 
הספר לשלטון מקומי הוא פרי שיתוף פעולה בין מרכז השלטון המקומי לבין האוניברסיטה 

הפתוחה.

תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי

התואר מעניק תשתית ידע רחבה במדעי החברה תוך התמקדות במדיניות הציבורית על מגוון 

בעלי תפקידים ממרכז  אורח של  הלימודים מתקיימות הרצאות  היבטיה השונים. במסגרת 

השלטון המקומי ומהרשויות כאחד.

הסטודנטים מקבלים כלים להבנת ההיבטים הכלכליים, החברתיים, המשפטיים והפוליטיים 

של השלטון המקומי ומעמיקים בניתוח היחסים של השלטון המקומי מול השלטון המרכזי.

למספר  ובהתאם  הרשות  לדרישת  בהתאם  המקומיות  ברשויות  מתקיימים  הלימודים 

משתתפים מינימלי.

עד היום לומדים בתוכנית כ-2.000 סטודנטים מאילת שבדרום ועד מג'דל שמס שבצפון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
שרית אבישי , ראש תחום תפעול ופרט: 

saritav@openu.ac.il :בטלפון: 09-7782194 | מייל

תואר שני בממשל ומדיניות ציבורית

מהי מדיניות ציבורית?

הדרישה  עם  המדינה  מוסדות  מתמודדים  שבאמצעותו  תהליך  היא  ציבורית  מדיניות 

רוב  פי  על  ביטחון,  או  חינוך  שירותי  הקצאה של  דוגמת  החברה,  לחלוקה של משאבי 

כדי לפתור בעיות ציבוריות. לימוד מדיניות ציבורית מתמקד בתהליך זה ובוחן את עיצוב 

אלא  המדינה  במוסדות  רק  לא  התחום  עוסק  לכן  ותוצאותיה.  יישומה  את  המדיניות, 

גם בדיאלוג המתקיים בין המדינה לבין שחקנים הפועלים מחוץ לממשל, כמו קבוצות 

חלק  שאינן  סוכנויות,  באמצעות  גם  המדיניות  וביישום  חברתיות  תנועות  אינטרס, 

ממוסדות המדינה, כמו רשויות מקומיות, עמותות ותאגידים.

בית הספר לשלטון המקומי המשותף למרכז 
השלטון המקומי והאוניברסיטה הפתוחה 
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בית הספר לשלטון המקומי המשותף למרכז 
השלטון המקומי והאוניברסיטה הפתוחה 

מגמת התמחות בשלטון מקומי

במסגרת התכנית תוצע מגמת התמחות בשלטון מקומי. לפרטים נוספים ניתן לקבל ב:

https://academic.openu.ac.il/sociology/mapublicpolicy/pages/counseling.aspx

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

שרית אבישי , ראש תחום תפעול ופרט: 
saritav@openu.ac.il :בטלפון: 09-7782194 | מייל

מלגות מפעל הפיס- לתואר ראשון ושני בתוכנית הנלמדת בבית הספר לשלטון מקומי 

מפעל הפיס, בשיתוף מרכז השלטון המקומי, מעניק מלגה שנתית בסך כולל של 5,000 ₪ 
בכפוף ל- 60 שעות התנדבות בקהילה, ללומדים בתוכנית המשותפת לתואר הראשון והשני 

של האוניברסיטה הפתוחה ומרכז השלטון המקומי.

לפרטים, ניתן לפנות:

 שמרית מוזס, רכזת תחום פרויקטים ומלגות 

shimrit@masham.org.il :בטלפון: 03-6844248 |  מייל

התכנית היא בין-תחומית ומשלבת את עולמות הידע של מדע המדינה, סוציולוגיה וכלכלה. 

הקו המנחה שלה הוא הממשק שבין פוליטיקה למדיניות ציבורית, והדבר מתבטא בקורסים 

הממוקדים בעולם התוכן של ממשל, תיאוריה פוליטית וסוציולוגיה פוליטית לצד מדיניות 

הציבורי  בשירות  העובדים/ות  של  המקצועית  האיכות  לשיפור  תסייע  התכנית  ציבורית. 

בזכות השילוב של לימודי תיאוריה עם קורסים יישומיים ובהם כתיבת נייר מדיניות, ניתוח 

מדיניות ופרוייקטי שטח/מחקר. התכנית מציעה מסלול ללא תזה ומסלול המאפשר כתיבת 

תזה.



לפרטים נוספים והרשמה:
072-3301679
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המסלול האקדמי המכללה למינהל בשיתוף השלטון המקומי מציע לכם/ן לשדרג את 
הקריירה בלימודי תואר שני שיעניקו לכם כלים ומיומנויות רלוונטיים לשוק התעסוקה 

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני
תואר שני M.A.  בעיצוב חדשנות ויזמות 

המכללה למינהל – המסלול האקדמי  

ת הערו וד מ י ר ל שכ
ה ח נ ר ה ח לא

ה ח נ ה סך ה
ר  וא  לת

וד מ י ר ל שכ
תי  שנ

ס ה" בי

שנה א'- 24,900 ₪

שנה ב'- 24,900 ₪

₪ 10,000 שנה א'- 29,900 ₪

שנה ב'- 29,900 ₪

עוץ י ר שני בי וא ת
ני-  רגו וח א ת י ופ

תי דו שנ

שנה א'- 

3 סמסטרים

שנה ב'- 

סמסטר אחד

שנה א'- 30,675 ₪ 

שנה ב'- 10,225 ₪ 

₪ 5,000 שנה א'- 34,425 ₪

שנה ב'- 11,475 ₪

י  ר שנ וא ת
ת  ו וב חדשנ צ י בע

ת ו יזמ ו

המסלול האקדמי המכללה למינהל בשיתוף השלטון המקומי מציע לכם/ן לשדרג את 
ראשון  תואר  בעלי  שאינם  לתלמידים  במשפט   ).M.A( שני  תואר  בלימודי  הקריירה 

במשפטים בשילוב חטיבה בלימודי ביקורת פנימית
היום הבנה משפטית הכרחית לכל אדם, בכל תחום ובכל חברה, בין שתחום עיסוקו הוא עסקי 

ובין שהוא ציבורי או חברתי. ידע במשפטים הוא כוח. 
בארץ,  מסוגה  והראשונה  חדשנית  ייעודית,  חטיבה  מציעה  התכנית  המשפטי  לידע  בנוסף 
בלימודי ביקורת פנימית. עולם הביקורת הפנימית הוא עולם דינמי אשר דורש התמקצעות 
הם   וגלובליזציה  חדשה  רגולציה  סיכונים,  ניהול  טכנולוגיים,  פיתוחים  מתמדת.  והתעדכנות 
בוגריה לצרכי שוק העבודה במגזר הציבורי  ומכשירה את  החטיבה משלבת כלים מעשיים 

ובמגזר העסקי.
IIAהחטיבה מוצעת בשיתוף פעולה עם לשכת המבקרים הפנימיים  ישראל

ת הערו וד מ י ר ל שכ
ה ח נ ר ה ח לא

ה ח נ ה סך ה
ר  וא  לת

וד מ י ר ל שכ
תי  שנ

ס ה" בי

שנה א'-

 שני סמסטרים

שנה ב'- 

סמסטר אחד

שנה א' – 21,750 ₪ 

שנה ב' – 7,250 ₪ 

  ₪  3,000 שנה א'- 24,000 ₪

שנה ב'- 8,000 ₪

י  ר שנ וא ת

ט  י משפ וד מ י בל

ם ני ט ללא משפ
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אוניברסיטת תל אביב - רשימת קורסי להב

לימודי ניהול עסקי בכיר
פתיחה: לאורך כל השנה

חלופה  מנהלים המחפשים  עבור   , עסקים  במנהל  שני  לתואר  תחליף  המהווה  המסלול 
שוות ערך וגמישה המעניקה גם כלים מעשיים , ומותאמת ללוח הזמנים ולצרכים שלהם. 
יישומיים   וכלים  אקדמי  ידע  של  ומדויק  אינטגרטיבי  שילוב  כוללות  במסלול  התכניות 
חשיבה  וכלי  רחבה  ניהולית  תפיסה  ומקנות  בניהול  ייעודי  תוכן  בעולם  התמקדות  תוך 

אסטרטגיים מעשיים.

אסטרטגיות פיננסיות
פתיחה: נובמבר 2021 

אסטרטגיה פיננסית היא הדרך ליישום תכנון פיננסי ופיתוח ארוך טווח של החברה במטרה 
יכולת  מתקדם,  כלים  מערך  יפתחו  בתכנית  המשתתפים  האסטרטגיים.  ביעדיה  לתמוך 
לזהות נקודות  תורפה ופערי יכולת בארגון כמתבקש ממנהלים בכירים בחברות וארגונים, 

ותאפשר להם לקבל החלטות אסטרטגיות בעידן החדש.

פיתוח עסקי ואסטרטגיה
פתיחה: אוקטובר 2021 – פברואר 2022

תכנון,  ניתוח,  וכלי  נתון  בזמן  העסקית  התמונה  של  כוללת  ראייה  יכולת  מקנה  התכנית 
ניהול ויישום המבוססים על מודלים עסקיים מתחומי האסטרטגיה התחרותית וחדשנות 
משתנים  בשווקים  תחרותי  יתרון  וליצור  להתבסס  לצמוח,  לארגון  שיסייעו  אסטרטגית  

לאורך זמן.

המציאות החדשה – הלכה למעשה
פתיחה: דצמבר 2021

תכנית ייחודית זו מיועדת לבכירים, ופועלת כפלטפורמה לחשיבה משותפת, שיתוף ידע 
בכירים  מנהלים  לצד  מדיניות  קובעי  ומחו"ל,  מהארץ  מומחים  של   Best Practice-ו
הן   ,New Normal-ה לאתגרי  ומענה  פיתוח  להוביל  שינסו  שונות,  ותעשיות  מארגונים 

בטווח המיידי והן בטווח הארוך יחד עם המשתתפים.

מנהיגות
פתיחה: פברואר 2022 

בעולם העסקי של היום השאיפה להצלחה דורשת למידה מתמדת והפגנת מנהיגות.  
תכנית ייחודית זו פותחת צוהר לתיאוריות החדשות ביותר בתחום המנהיגות,  שעל בסיסן 
מנהיגות  ופיתוח  עובדים  להנעת  אפקטיביות   ניהול  ומיומנויות  פרקטיים  כלים  יילמדו 

אישית.

לפרטים נוספים והרשמה: 

info@lahav.ac.il 03-6406626 | במייל:  בטלפון: 
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אוניברסיטת תל אביב - רשימת קורסי להב

תואר שני במשפטים - תכנית תל אביב נורת'וסטרן 

התמחות במשפט ציבורי המשלבת סמסטר קיץ בחו"ל.
במשפט  התמחות  במשפטים,  שני  תואר  ללימודי  תכנית  הינה  ת"א-נורת'ווסטרן  תכנית 
ציבורי, מיועדת לעורכי דין המבקשים להתמקד בעשייה ציבורית ענפה, וככזו היא בעלת 
תועלת יישומית משמעותית לעורכי דין ברשויות מקומיות, פרקליטויות השונות, משרדי 
מבחינת  מיועדת  התכנית  הציבורי.  השירות  מן  המשפטנים  לכלל  וכן  שופטים  ממשלה, 
תכניה, מערכת השעות, והרכב משתתפיה – לעורכי דין המעוניינים בחווית לימודים שונה 

ומיוחדת. 
התכנית מעניקה שתי תעודות בשנה אחת, בשילוב סמסטר קיץ בשיקגו, והמרצים הם 

הטובים ביותר בתחום באונ' ת"א ובאונ' נורת'ווסטרן בשיקגו.

לפרטים ניתן לפנות:
oritdr@tauex.tau.ac.il :אורית דרמר, בטלפון: 03-6405204, | במייל 

http://www3.tau.ac.il/northwestern

ת הערו
)כמה סמסטרים( 

וד מ י ר ל שכ
ה ח נ ר ה ח לא

ה ח נ ה סך ה
ר  וא  לת

וד מ י ר ל שכ
תי  שנ

ס ה" י ב

2 סמסטרים באוניברסיטת 
תל אביב בימי שלישי 
אחהצ ושישי בוקר. 

)מותאם לעו"ד עובדים(

סמסטר קיץ בן 4 שבועות 
בשיקגו - 11/7 – 5/8. 

בסוף מקבלים 2 
דיפלומות. אחת מכל 

מוסד.
כיתה קטנה ואיטנטימית.

 ₪ 47,000
)בנוסף- אופציה 

למלגות אישיות 

על סמך קריטרונים 

אישיים(

 ₪ 25,000
כעובדי רשות 

מקומית+ 
אופציה למלגות 

אישיות על 
סמך קריטרונים 

אישיים

₪ 72 ,000

ת  ט י רס ניב ו א

יב  ב תל א

ף עם  ו ת י בש

ת  ט רס ניב ו א

רן ט וס ו ורת' נ
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אוניברסיטת בר אילן 

תואר שני במנהל עסקים – תוכנית מנהלים המומלצת למגזר הציבורי
תוכנית Executive MBA,  בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן

למנהל  הספר  בית  של  שני  לתואר  מנהלים  תוכנית  הינה   Executive MBA תוכנית 
עסקים באוניברסיטת בר אילן. בוגרי התוכנית הגיעו לתפקידי מפתח רבים במשק. תוכנית  
Executive MBA נועדה להכשרת מנהלים, מפקדים ואנשי מקצוע בכירים, המעוניינים 

ולרכוש כלים מעשיים להצלחה בעולם הניהול והעסקים.

  תוכנית לימודים אינטגרטיבית הכוללת מגוון נושאים במנהל עסקים ומשלבת בין תיאוריה 
 ופרקטיקה המתאימה למנהל

•
  

• בתוכנית מושם דגש על תכנים רלוונטיים לניהול במגזר הציבורי.
תוכנית המהווה קרקע פורייה ליצירת קשרים מקצועיים ובינאישיים - לימודים בקבוצת

 מנהלים והשתייכות לקהילת בוגרים איכותית
 •
  

לפרטים נוספים והרשמה: 
https://mba.biu.ac.il/emba_public | emba.gov@biu.ac.il  |  03-7363679

ת הערו וד מ י ר ל שכ
ה ח נ ר ה ח לא

ה ח נ ה סך ה
ר  וא  לת

וד מ י ר ל שכ
תי  שנ

ס ה" בי

6 סמסטרים 
כשנתיים 

יום לימודים 
בשבוע

GMAT-פטור מ

שנה א' – 21,750 ₪ 

שנה ב' – 7,250 ₪ 
  ₪  3,000 שנה א'- 24,000 ₪

שנה ב'- 8,000 ₪

י  ר שנ וא ת

ם   י הל עסק נ מ ב

  MBA  E xecutive
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תואר שני במנהל עסקים .M.B.A עם התמחות בחוסן לאומי בקריה האקדמית אונו

בקריה האקדמית אונו גיבשו לראשונה בישראל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות 
בחוסן לאומי וארגוני אשר מכין כל ארגון - ממשלתי או אזרחי -  כיצד לתכנן ְולבנות את 
החוסן שלו לקראת מְצבי משבר, בין שמדובר ִּבְמדינה, ִבּקהילה, ְּבארגון עסקי או ַּבעמותה. 
ובניית החוסן העירוני. בנוסף, תקבלו  ישנו דגש על פעילות השלטון המקומי  בהתמחות 
מערכת כלים ניהולית, תפעולית, אופרטיבית, כלכלית, תקשורתית ּומשפטית כנדרש כדי 

לדעת לתכנן ּוְלנהל חוסן ארגוני לקראת המשבר הבא.

• תואר יחיד מסוגו בארץ 
• נבחרת המרצים הטובה בישראל 

• שילוב של אקדמיה ושטח 
• הסמסטר האחרון מוקדש לעבודת גמר רלוונטית לרשות המקומית

לפרטים נוספים והרשמה:
050-7848684 אלי דוידי, אחראי השלטון המקומי במכללת קרית אונו, בטלפון : 

054-2112826 אפרת שלום, עו"ד בטלפון: 

מכללת אונו 

ת הערו וד מ י ר ל שכ
ה ח נ ר ה ח לא

ה ח נ ה סך ה
ר  וא  לת

וד מ י ר ל שכ
תי  שנ

ס ה" בי

כמה טרימסטרים 
 5 טרימסטרים

שנה ו-3 חודשים

₪ 2,9950  ₪ 8,550  ₪ 38,500
לכול התואר

י  ר שנ וא ת

ם  י הל עסק נ מ ב
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המרכז הבינתחומי הרצליה 

קורס Data Analytics למנהלים 
פתיחה: אוקטובר 2021 

לכל מנהל ומחלקה בארגון שמבינים שחל שינוי דרמטי בעולם העסקי שבו המצליחים 
והנתונים שנמצאים  מתבססים על נתונים. לבעלי תפקידים המעוניינים למנף את הידע 
של  למנהלים  עסקית.  וצמיחה  רווחים  הגדלת  תחרותי,  יתרון  השגת  לצורך  ברשותם 
עוד  להתקדם  שתחתם  והעובדים  המנהלים  את  לאתגר  שיש  שמבינים  גדולים  ארגונים 
שלב במהפכת הדאטה. הקורס מציע כלים וטכניקות יישומים כגון, ניתוח נתוני אמת של 

חברות מוכרות, תרגול אישי תוך שימוש בנתוני הארגון של המשתתף ועוד. 

 Experiential Learning קורס למנהלים חשיבת משא ומתן מורכב
פתיחה: אפריל 2022 

להבין  כדי  בסימולציות  ונשתמש   Experiential Learning בשיטת  נלמד  הקורס  במהלך 
כיצד לנטרל סכנה, כיצד להגיע לפשרה ולבסוף לנצח את היעדים העסקיים, כאשר לכל צד 
מניעים סותרים. דרך משחקי תפקידים תחרותיים, סימולציות שולחניות והכרת טכניקות 
של משא ומתן לשחרור בני-ערובה, תקבלו תובנות עמוקות על עצמכם במצבים מורכבים 
דינמיקות  על  ולהשפעה  השני  הצד  של  פסיכולוגי  פרופיל  לבניית  מעשיים  כלים  וכן 

כאוטיות במשא ומתן. 

התכנית לאמנות הרטוריקה
פתיחה: אוקטובר 2021 

העידן  של  לאתגרים  במיוחד  והותאמה  נבנתה  הרטוריקה  לאמנות  ההכשרה  תכנית 
הנאום  תורת  רטוריקה,  בישראל.  רטוריקה  בלימודי  הדגל  בתכנית  מדובר  החדש. 
לאין  התרחב  תפקידה  הקורונה  ובעידן  המקצועות,  כל  של  המקצוע  היא  והשכנוע, 
וגברים  נשים  ושכירים,  עצמאים  ומטפלים,  יועצים  מרצים,  בכירים,  מנהלים  שיעור. 
מכל התחומים מוצאים את עצמם נדרשים להביע רעיון, לגייס כסף, לנהל משא ומתן, 
להציג בדירקטוריון, לדבר למול המצלמה, להחזיק קהל, לדון ולהתייעץ בשפה חדשה 

שמשנה את כל מה שהכרנו.

התכנית Disruption. מודלים ניהוליים שוברי פרדיגמות 2021
פתיחה: דצמבר 2021 

פסקת תיאור: המגיפה העולמית והחדשנות הטכנולוגית משנות סדרי עולם ומטלטלות את 
המציאות הניהולית. השחקנים החדשים בזירה העסקית: ביג דאטה, אינטרנט של הדברים 
ובינה מלאכותית, יוצרים עומסים בלתי פוסקים ומאיימים על ארגונים ומנהלים. מהירות 
ההתרחשות בזירה הטכנולוגית מחייבת אימוץ של גישות פורצות דרך לניהול ומנהיגות, 
המטפחות ומקדמות פתרונות מהפכניים ושוברי פרדיגמות. התכנית כוללת 4 סדנאות שכל 
אחת מהן חושפת מודל ניהולי חדשני: סדנת מנהיגות משבשת Disruption, סדנת אומץ 

.FeedForward וסדנת ניהול דרך חוזקות Resilience סדנת חוסן ,Courage ניהולי

לפרטים נוספים והרשמה:

ee@idc.ac.il :טלפון: 09-9527320 | 054-8942421 | מייל
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מכללת יוזמות 

בית  האישית,  ההתפתחות  למקצועות  בישראל  הגדולה  המכללה  היא  יוזמות  מכללת 
להתפתחות אישית ועסקית מהוותיקים בישראל בפריסה ארצית.

התוצאה  לשיפור  ועסקים  אנשים  ומביאים  הצלחות  יוזמים  אנשים  יוזמות  במכללת 
האישית והעסקית ושיפור ביצועים, תוך פריצת גבולות היכולת והשגת מטרות.

קורס הכשרת מאמנים בסיסי 

פתיחה: אוקטובר 2021 
להיות מאמן אישי, להוביל אנשים לשינוי משמעותי בתהליך ממוקד וקצר מועד להשגת 
מטרות ומימוש חלומות תוך התפתחות אישית והעלאת שביעות הרצון מהחיים על ידי 

צמצום הפער בין המצב המצוי למצב הרצוי. 

  NLP קורס

פתיחה: אוקטובר 2021

ה- NLP הוא מעין "מדריך למשתמש" לנפש ולגוף האנושי, בעזרתו ניתן להבין ולשנות את 
הדרך בה אנו פועלים.

שיטת ה- NLP הוכחה בפועל ובמחקרים ככלי יעיל להשגת תוצאות חיוביות ארוכות טווח 
באמצעות ארגז כלים המאפשר להציב מטרות ולהשיגן.

קורס הנחיית קבוצות 
פתיחה: אוקטובר 2021

עבודה בצוות ושיתוף פעולה נחשבת לאחד הכלים באמצעותם יעבדו חברות בעתיד וניכר 
כי כבר היום ישנה יותר ויותר הסתמכות על עבודת צוות. כך במגוון תחומים, החל מהוראה 

ועד המגזר הציבורי. 
לימודי הנחיית קבוצות יתנו לכם את הכלים כיצד להוביל קבוצה קדימה.

לפרטים נוספים והרשמה:
info@yozmotgroup.com : טלפון: 076-8844222  | מייל

 www.yozmotgroup.co.il :אתר יוזמות
 מכללת יוזמות בפייסבוק | באינסטגרם | ביוטיוב

חברת להופיע להשפיע – קוה שפרן  

מרכז השלטון המקומי מעניק לעובדי הרשויות הטבה בלעדית להצטרפות לקורס הדיגיטלי 

החדש לשפת גוף ולעמידה בפני קהל. 

הקורס 'סודות נתניהו ומנהיגי העולם' מלמד כריזמה, שכנוע, שפת גוף מנהיגותית ודיבור 

אפקטיבי עם אנשים, בפני קהל ומול מצלמה. הקורס כולל עשרות סרטוני ווידיאו מושקעים 

המנתחים את שיטות ההופעה וההשפעה של מנהיגי העולם השונים וכיצד כל אחד יכול 

ללמוד מהם וליישם. 

'סודות נתניהו ומנהיגי העולם' הוא קורס דיגיטלי ללימוד עצמי. ניתן לצפות בתכנים וללמוד 

מכל מכשיר ומכל מקום ובכל זמן.

מכר  לרב  הפך  נתניהו'  'סודות  שספרו  שפרן  קוה  התקשורת  איש  מעביר  הקורס  את 

בינלאומי )מקום 1 בעולם בקטגוריית מנהיגות באמזון( והוא נבחר לאמן את השרים וחברי 

הכנסת, מרצי טד ומנהלים בארץ ובעולם.  

המצטרפים לקורס יוכלו לשדרג משמעותית את שפת הגוף, השימוש בקול, יכולות השכנוע 

וילמדו איך לשפר מיידית את יכולות הדיבור בפני קהל ועם אנשים. מוזמנים לסיור היכרות 

.MAKO וירטואלי קצר עם הקורס והתכנים, או להתרשם מכתבה באתר

עלות הקורס לאחר הטבת שלטון מקומי:  299 ₪ כולל מע"מ, במקום 1499 ₪.

ההצטרפות באתר הקורס:

 https://kave.co.il/
                                               לקבלת ההטבה יש להזין קוד קופון: שלטוןמקומי22                                  
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