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שכר לימוד

לפרטים והרשמה <<

מטרות הקורס

ניהול לשכה ו/או משרד כבר אינו עוד תפקיד, אלא מקצוע של ממש!
המהפכה הטכנולוגית בסביבת העבודה המשרדית שינתה מן היסוד את 

תפקידי המשרד המסורתיים ומעמידה בפנינו אתגרים רבים ומורכבים. 
אתגרים אלו, דורשים מכל העוסקים במלאכה להתפתח ולהתעדכן, לדעת 

ולשפר את השרות )בתוך ומחוץ לארגון( ולשלוט ברזי המקצוע. 
מנהלות לשכה , חדשות או ותיקות, נדרשות למיומנות ושימוש בכלים 

עדכניים, לשם מיטוב הביצועים והתנהלות אפקטיבית. מיטוב מקצועיותן 
באופן מתמיד, ימנף את ביצועי הארגון ויאפשר לשלטון המקומי 

התמודדות איתנה אל מול האתגרים הניצבים.

שימוש נכון ומושכל בכלים דיגיטליים הנמצאים במשרדי הרשות כולל הקניית ידע פרקטי ושימושי

ייעול השימוש בכלים הדיגיטליים כדי לצמצמם כפילויות ומיותרות בעבודה

הקניית ידע עדכני בתיאוריות בעולם הדיגיטלי )אבטחת מידע, סכנות ברשת, רשתות חברתיות ועוד(

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד למנהלי/ות לשכות ראשי רשויות, מנהלי/ות לשכות מ”מ ראשי 

רשויות וסגנים, מנהלי/ות לשכות, מזכירות מחלקה ברשות המקומית. ידע בסיסי 
ביישומי המחשב- -הינו תנאי הכרחי.

מרצים מובילים
מפקחים ממונים על הניהול העצמי לפי מחוזות, 
יועץ משפטי למינהלת בתי הספר בניהול עצמי , 
נציגי מרכז השלטון המקומי בתחום  השכר ודיני 

עבודה, אנשי מקצוע בתחום תחזוקה. 

2,750 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
3,000 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

בשיתוף תפנית- האוניברסיטה הפתוחה

ניהול לשכה בעידן הדיגיטלי

היקף השעות בקורס: 63 שעות )9 מפגשים(     
יום לימודים: יום ד’, בין השעות 09:00 - 15:15

מקום הלימודים: תפנית - האוניברסיטה הפתוחה, 
קלאוזנר 16, תל אביב

מועד פתיחת הקורס: 12 בינואר 2022
מועדי המפגשים בקורס: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 

09.03 ,02.03 ,23.02 ,16.02 ,09.02
• בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום
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https://www.shelegcrm.com/masham/(S(uqikikytf0eovqfiwlq2n1ku))/search_activity.aspx?event_no=564163


נושאי הקורס

לפרטים והרשמה <<

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של 85% מן הקורס. העומדים 
בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות בגמול השתלמות 

של משרד החינוך, בכפיפות להנחיות ועדת גמולי ההשתלמות.

רשתות חברתיות
מידע ומודיעין עסקי ואבטח מידע

מנועי חיפוש
Word מתקדמים

Excel – גיליון אלקטרוני
Power Point – תוכנת מצגות

Outlook

•  ייתכנו שינויים 

להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:
www.masham.org.il

 - univercity“ במסך הראשי בחר/י ב“תחומי פעילויות” את
מנהל ללימודים מוניציפאליים”.

במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו במייל: 
  register@masham.org.il
או  בטל’  03-6844248/253

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, סגנית 
 elena@masham.org.il :ראש מינהל ללימודים מוניציפליים  במייל

או בטל’ 03-6844254

חובות הקורס

הנחיות להרשמה
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