
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Federation Of Local Authorities In Israel مركز السلطات المحلية

 חלקות נוערח מנהלים- למנהלי/ות מקורס פיתו

מבוא 
ם רשידער נהנוח' ות מי/ל מנהלאת ישרנימדת בילמאי פורתבלהלות הפעיל ת שיהחנחוד כ
ם עמוקים וירהים מיידם תמינוייגון שיכם ,דת תפקיגרסמם ביבם ריתגרד עם אהתמודל

י ומולטי ין דורהול בי, נתתגרת מאיטיאות פול, מצייפותם(, מגייתרם, חבייגולטורם, ריי)טכנולוג
 ."ב יוצי וכראניציפליסד

ל יהובם וליכנעודר מאהישלי דה כלם איתגרעם אדות התמודם לים כלשתתפימה לקנהקורס י
ם יכערל המושתת ע דור להחדש שדן עיי בבטיפקאופן אי בלמאי פורתבלהנוך החית א

ת . ילדואיבידניאות אמצים בייתרחב
יות ויישומיות ויוכלו נה חדשבודעם ושיטות י, כלמגוון תפישותחשפו לים בקורס שתתפיהמ

 .חרותיות ארעיחלקות מי המהלהם מניתעמימוד מלץ ולהיווע, לחשףהיל

הקורס מ טרות

היכולת האישית כמפתח להצלחה ניהולית וגיבוש זהות ניהולית מנהיגותית פיתוח

עמיתים יצירת קבוצת למידת

 סףי אד ותנהיעת לוסייאוכ
 ,רשויות מקומיותחלקות נוער בות מי/מנהל

ד . תפקיפחות בם לייתנל שלי ותק שעב

מי דקאיהול ץ וניעו
חת ת ומניגונרת א, יועצחת הקורסמנ-טורדוק מיכל •
 תלב יתיסן נשחק נמיו לסטודהת ". בוגרבוצותק

יה סוציולוגב MAה ויפסיכולוגב BAת לעב", ביאב
 .יגונרייעוץ אחות בהתמיה עם תרופולוגנא

ם ימודיהלת תכונמ
מפגשים( שעות ) 10 היקף השעות בקורס:   60 מוד ילרשכ

14:15 – בין השעות 09:00 יום הלימודים:  יום ג'
 3,100 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון  המקומי 

)מחיר מסובסד( 
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, 

תל אביב, מגדל חאג'ג הצפוני . )במרחק הליכה מתחנת 
רכבת השלום, ת"א(   3,550 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובד י 

בנובמבר  2022השלטון המקומי   מועד פתיחת הקורס:  15
מועדי המפגשים: 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 27.12, שכר הלימוד כולל הדרכה וכיבוד קל .

31.01 , 24.01 , ,10.01 ,03.01 

ל פרטים והרשמה <<

החדש  הניהול והמנהיגות של מנהלי/ות מחלקות נוער בעידן הקניית כלים מקצועיים לשיפור מיומנויות

התפקיד לאור אתגרי

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(wodwt3tvn5nj4gk54ywutbt1))/search_activity.aspx?event_no=680163


 

המפגש  השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של  30%  •לאחר
מעלות ההשתתפות בקורס .

הקורס נוש אי

חובות הקורס

נ יהול רב תחומי

מידע שי מור
והעברת מסרים אפקטיבית פר זנטציה ניהולית

ל פרטים והרשמה <<

 הרשמהל יטובנוהל הנ חיות להרשמה 
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנ א פנו 

או למייל  בטל'  03-6844248/253 
register@masham.org.il 

ל המיית תובכל לדו”אד בבב בלתכבל בתקה יהרשמיטול ב
register@masham.org.il 

ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.  6 •עד
ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי ב יטול  •החל מ- 5

מעלות ההשתתפות בקורס . בשיעור של  20%
המפגש  השני-ייגבו דמי ב יטול  •לאחר המפגש הראשון ולפני

מעלות ההשתתפות בקורס .  בשיעור של  25%

ב מידה 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

מן הקורס.,  85% התעודה מותנית בנוכחות של קבלת
והשתתפות פעילה .  ה גשת עבודת גמר

הקורס יקבלו תעודה המזכה  העומדים בדרישות
בכפוף  החינוך בשעות לגמול השתלמות של משרד

ההשתלמות. להנחיית ועדת גמול

תפיסת תפקי ד מנהל מחלקת נוער בשלטון המקומי  

ה בנה והשפעה מערכתית בארגון פוליטי 

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(wodwt3tvn5nj4gk54ywutbt1))/search_activity.aspx?event_no=680163



