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קורס פיתוח מנהלים -למנהלי/ות מחלקות נוער
מבוא

כחוד החנית של הפעילות הבלתי פורמאלית במדינת ישראל מנהלי/ות מח' הנוער נדרשי ם
להתמודד עם אתגרים רבים במסגרת תפקידם ,כגון שינויים תמידיים מהירים ועמוקי ם
(טכנולוגיים ,רגולטוריים ,חברתיים) ,מגיפות ,מציאות פוליטית מאתגרת ,ניהול בין דור י ומולטי
דיסציפלינארי וכיוצ"ב .
הקורס יקנה למשתתפים כלים להתמוד דות עם אתגרים אלה כד י להישאר מעודכנים ולהובי ל
את החינוך הבלתי פורמאלי באופן אפקטיבי בעידן החדש של דור המושתת על ערכי ם
חברתיים במציאות אינדיבידואלי ת .
המשתתפי ם בקורס יחשפו למגוון תפישות ,כלים ושיטות עבודה חדשנ יות ויישומיות ויוכלו
להיחשף ,להיוועץ וללמוד מעמיתיהם מנהלי המחלקות מעיריות אחרות.

מטרות הקורס
הקניית כלים מקצועיים לשיפור מיומנויות הניהול והמנהיגות של מנהלי/ות מחלקות נוער בעידן החדש
לאור אתגרי התפקיד
פיתוח היכולת האישית כמפתח להצלחה ניהולית וגיבוש זהות ניהולית מנהיגותית
יצירת קבוצת למידת עמיתים

אוכלוסיי ת היע ד ותנא י סף
מנהלי/ות מחלקות נוער ברשויות מקומיות,
בעלי ותק של שנתיים לפחות בתפקי ד .

יעוץ ונ יהול אקד מי
• מיכל דוקטור -מנחת הקורס ,יועצת ארגונית ומנ חת
קבוצות .בוגרת "הסטודיו למשחק ניסן נתי ב תל
אביב" ,בעלת  BAבפסיכולוגיה ו MAבסוציולוגיה
אנתרופולוגיה עם התמחות בייעוץ ארגוני.

שכר ל י מוד
 ₪ 3,100שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי
(מחיר מסובסד)
 ₪ 3,550שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובד י
השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה וכיבוד קל.

מתכונ ת הל ימוד י ם

היקף השעות בקורס 60 :שעות ( 10מפגשים)
יום הלימודים :יום ג' בין השעות 14:15 – 09:00
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי ,רח' הארבעה ,28
תל אביב ,מגדל חאג'ג הצפוני ( .במרחק הליכה מתחנת
רכבת השלום ,ת"א)
מועד פתיחת הקורס 15 :בנובמבר 2022
מועדי המפגשים,27.12 ,13.12 ,06.12 ,29.11 ,22.11 ,15.11 :
31.01 , 24.01 , ,10.01 ,03.01

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
תפיסת תפקיד מנהל מחלקת נוער בשלטון המקומי
ניהול רב תחומי
הבנה והשפעה מערכתית בארגון פוליטי
שימור מידע
פרזנטציה ניהולית והעברת מסרים אפקטיבית

חובות הקורס

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%מן הקורס,.
הגשת עבודת גמר והשתתפות פעילה .
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה
בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך בכפוף
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

לפרטים והרשמה >>
הנ חיות להרשמה

נוהל ביטו ל הרשמה

לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנ א פנו
 03-6844248/253בטל' או למייל
register@masham.org.il

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

