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קורס ניהול בכיר לנשים בשלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי בשיתוף עמותת כ"ן – כוח נשים

מבוא
התוכנית מיועדת לנשים בעלות ניסיון ניהולי ,אשר מעוניינת להתקדם לדרגות ניהול
בכיר בשלטון המקומי  .התכנית נועדה לחזק כלים פרקטיים לניהול הנדרשים לכל
מנהלת בכירה באשר היא לרבות קריאה וניתוח של מאזנים ,דיני חוזים ומכרזים,
הבנה כיצד פועל דירקטוריון ,שיפור יכולות משא ומתן ,תקשורת בין אישית ,ניהול
פרויקטים וכלי ניהול נוספים.
הקורס משלב ידע תיאורטי וידע מעשי וכולל תרגול מיומנויות ושילוב הרצאות
מודלינג של נשים המכהנות בתפקידים בכירים במגזר העסקי והציבורי.

מטרות הקורס
הקניית ידע ,כלים והשראה לקידום עבור מנהלות אשר רוצות להתקדם בשלטון המקומי ,בזירה העסקית והציבורית
יצירת רשת נטוורקינג נשית לשיתוף דילמות ניהוליות ולימוד עמיתות
הגדלת אחוז הנשים שמציגות מועמדות לניהול בכיר בשלטון המקומי

אוכלוסיית היעד
מנהלות בדירוג ביניים ויועצות לקידום מעמד האישה
בשלטון המקומי ,רשויות מקומיות ,מועצות אזוריות.
•לנרשמות תתקיים שיחת ראיון הכרות והתאמה לקורס.

יעוץ וניהול אקדמי
ד"ר מזל שאול -מנכ"לית עמותת כ"ן.
ויוי וולפסון -רכזת הקורס ומנחה בעמותת כ"ן.

שכר לימוד
 - ₪ 2,850לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.
 - ₪ 3,250לגורמים אחרים.
המחיר כולל הדרכה וכיבוד קל

מתכונת הלימודים
מועד פתיחת הקורס 02 :במאי 2023
המועדים,30.05 , 23.05 ,16.05 ,09.05 ,02.05 :
13.06 ,06.06
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי ,רח'
הארבעה  , 28תל אביב ,מגדל חאג'ג הצפוני .
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
תמונת מצב ניהולית ומגדרית בישראל
כלים ניהוליים :מאזנים ודוחות כספיים ; בדיני עבודה; דיני חוזים ומכרזים;
סביב שולחן ההנהלה והדירקטוריון.
מיומנויות ניהול פרויקטים
מיומנויות לניהול עובדים :כלים לניהול בעידן של אי ודאות;
מנהיגות והנעת עובדים וניהול ממוקד תוצאות
כלים לפיתוח מנהיגות אישית :מיתוג אישי כמנהלת; פרזנטציה ושכנוע;
ניהול משא ומתן ,סגנונות תקשורת ,נטוורקינג

חובות הקורס ותעודה
קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%משעות
הלימוד .העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה
המזכה בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך
בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

לפרטים והרשמה >>
הנחיות להרשמה

נוהל ביטול הרשמה

לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו ל:
 03-6844248/253בטל’ או למייל
register@masham.org.il

ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת המייל
register@masham.org.il
•עד  6ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.
•החל מ 5-ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי ביטול
בשיעור של  20%מעלות ההשתתפות בקורס.
•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני-ייגבו דמי ביטול
בשיעור של  25%מעלות ההשתתפות בקורס.
•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30%
מעלות ההשתתפות בקורס.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי ,
מנהלת תחום קורסים,במייל iditb@masham.org.il :
או בטל’ 03-6844232

