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הדרכה וכיבוד  קל  המחיר כולל

Federation Of Local Authorities In Israel كز السلطات المحليةمر 

 ניהול משא ומתן אינטגרטיבי
 כלי לניהול ויישוב סכסוכים

מבוא 
א שם מיהלחנו מננלנו. אחיי היום יום שד מפרי נתתן הוא חלק בלא ומשהול מינ

 ,ם ועודיאבשמה ביטלל חלוקה וש, עדנוי תפקיל שי, ערל שכבודה עעמקום התן בומ
ם. יאמגוון נושם בם הפרטייחייוב

ת כערל מרה עמון ושמית אייתוף פעולה, בנל שימבוסס עי בגרטיטניתן האא ומשהמ
י נל שצון שיעות רבאות טובות יותר ולשתוציך להתהלסוף ל ביומובת דבם מכחסיי

ם . יבודה טובחסי עשך ית המפשרם המאידדהצ
ם יעיסימן, מה וזיגרנאסכון בם חייפשרי מאבגרטיטניתן האא ומשהמי כלמוש בשיה
יות תרציהיבה ושההקת יכולות ם א, מפתחישותחות קהול שיי, לנחלוקותיישוב המל
ם ייכם ותהליבמצטיפול בי והיהולת האומץ הנם אחזקיומת הפתרונות אמציב

חוצה לו. ף מיו ואיו ומנהלדעובגון, בראם ביבכמור

הקורס מ טרות
המבוסס על שיתוף פעולה, ניהוליים לניהול משא ומתן העמקה והרחבה של כלים

על מערכת יחסים מכבדת .   בניית אמון ושמירה

ד היעת אוכלוסיי
כל ם בימנהל, לישורי קורס גבוגרד להקורס מיוע

ת ם לשפר אינייעונרשויות המעיסוק בתחומי ה
עמד דום מיועצות לקיתן ולא ומשמיומנויות המ

ישה. הא

מי דקאיהול ץ וניעו
ם, יה מגשררשי, מכתין ומגשרת דכעור –אוס קרקי ירעו"ד 

א שהול מית לנית תכנבוגרתן.א ומשישור ומגם לה בקורסיצרומ
לן. יר א' בם מאוניסוכיהול ויישוב סכסטר בנד ומארהרוואתן בומ
ת מהו"ת י ומגשרבורהל הצימנבודה בער בע עשית רקלעב
 .שפטת מיטעם במ

מוד ילרשכ
 .דבהמקומיות בלהרשויות  ידעוב- ל 1,550 ₪

ד( ססובר מחי)מ
ם. יחרם אמיגור- ל 1,750 ₪

ם ימודיהלת תכונמ
ם( מפגשי 4) ש"א24הי  קף השעות בקורס: 

 14:15ד ע 09:00שעות ין המי ה' , בייום לימודים: 
 2023ר נואיב 05מועד פתיחה : 

  ,05.01  ,12.01  ,19.0126.01 
ח' , רלטון המקומישז הכרממקום הלימודים: 

י . פונל חאג'ג הצדב, מגי, תל אב 28עה ברהא
לום, ת"א( שת הבכרת תחניכה מחק הלרמ)ב

ל פרטים והרשמה <<

השאלות.  של שאלת שיפור ופיתוח מיומנויות

הקניית כלים אפקטיביים לניהול שיחות קשות. 

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(jka4clvybcz0vn013i4cqgwm))/search_activity.aspx?event_no=679163


הקורס נוש אי
ס גנונות שונים לניהול משא ומתן.

מוד לים לניהול משא ומתן.
הפתרונות. ניהול תקשורת מקרבת במשא ומתן, באמצעות פיתוח יכולות ההקשבה והיצירתיות במציאת

השאלות אומנות ש אלת

*ב מהלך הקורס המשתתפים ייקחו חלק בסימולציות המדמות
סי טואציות אמיתיות לתרגול משא ומתן 

להרשמה חיות הנ
א פנו נד אבישום בלהריך הלתה ברזעל

03-6844248/253 

       

 
 

 

הניהולי.  ינ הול שיחות קשות, שליטה בכעסים וחיזוק האומץ

 

 

 
 

 

 
 

ל מייאו לל' טב
register@masham.org.il 

 ותעודה הקורסחובות 
פחות . ל 85%ל חות שת בנוכיה מותנת תעודבלק

גמול ר לש"א יוכ 40נו פחות מ- הישר ה אקורס ז
אות כחלק מזח"ר כי ומהלנרוג מידם בידמות לעובשתלה
יש גשעות אותן יש להתוך סך השעות מ 80ת רביצל
דה. הוועי לכלם להתאגמול , בל

ל פרטים והרשמה <<

 הרשמהל יטובנוהל 
ל המיית תובכל לדו”אד בבב בלתכבל בתקה יהרשמיטול ב

register@masham.org.il 
ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.  6 •עד

יטול מי בבו דגהקורס -יית לי תחיפנה לבודמי עי 5•החל מ-
 .שתתפות בקורסההלות עמ 20%ל שיעור שב

יטול מי בבו דגי-יינשההמפגש  יפנשון ולאהרגש המפחר א•ל
 .שתתפות בקורסההלות עמ 25%ל שיעור שב

 30%ל שיעור שיטול במי בבו דגי -יינשההמפגש  חרא•ל
 .שתתפות בקורסההלות עמ

      ,  במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי
 iditb@masham.org.il : במייל מנ הלת תחום קורסים

או ב טל' 03-6844232

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(jka4clvybcz0vn013i4cqgwm))/search_activity.aspx?event_no=679163



