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מטרות הקורס
מטרת הקורס היא להעניק לממונות ידע, כישורים וכלים מקצועיים על מנת שתוכלנה למלא את תפקידן בצורה 

מיטבית, הן בפעולות מניעה והסברה והן במצבים בהם נדרשת התערבות, כאשר מוגשת תלונה על הטרדה מינית. 

בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית. על פי החוק, מקומות עבודה 
נדרשים להבטיח סביבת עבודה בטוחה ולטפל ביעילות במקרים של הטרדה או 

התנכלות. החוק מחייב מינוי אחראית על ביצוע החוק. לתפקיד זה נדרש כיום 
הכשרה, העשרה ופיתוח מקצועי. זהו קורס ייחודי ומקיף, אותו יובילו וינחו אנשי 
מקצוע מתחום המשפט, הטיפול, התקשורת והאקדמיה. הקורס כולל הרצאות, 

סדנאות ותרגילים. 

הכשרה לממונות/ממונים על 
מניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות

בשיתוף מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל-אביב 

אוכלוסיית היעד
ממונות וממונים על החוק למניעת 
הטרדה מינית ברשויות המקומיות.

יעוץ וניהול אקדמי
עו”ד גבריאלה סטריהן, רכזת חינוך והסברה, מרכז 

סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, תל-אביב. 

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 70 שעות )10 מפגשים(

יום לימודים: יום  ד’, בין השעות 08:45 - 15:00
מקום הלימודים: מרכז הסיוע, תל אביב 

פתיחת הקורס: 28 בדצמבר 2022
להלן מועדי המפגשים בקורס: 28.12, 4.01, 11.01, 

1.03 ,22.02 ,15.02 ,8.02 ,1.02 ,25.01 ,18.01

לפרטים והרשמה <<
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שכר לימוד
1,950 ₪  שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי 

)מחיר מסובסד(
2,200 ₪  שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי 

השלטון המקומי 
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(1nd4r5ev4k1vfhxsrs5eoe5h))/search_activity.aspx?event_no=545163


במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לילנה נוי,
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים

במייל :  elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

נושאי הקורס

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85% מן 
הקורס. העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה 

מטעם מרכז השלטון המקומי ומרכז הסיוע 
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית תל-אביב, המזכה 

בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך, בכפוף 
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות. 

חובות הקורס

הטרדה מינית כתופעה חברתית

היבטים רגשיים ונפשיים של הטרדה מינית 

החוק למניעת הטרדה מינית

התמודדות מול רשיות החוק

תרבות ארגונית ברשות המקומית והשפעתה על טיפול ומניעת הטרדות מיניות

תפקידי הממונה: הליך בירור תלונה ועקרונות תשאול

הליך בירור, תשאול וכתיבת דו”ח סיכום והמלצות

ייחודיות הטיפול במניעת הטרדה מינית ברשות המקומית

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל 

register@masham.org.il לכתובת המייל
•עד 6 ימי 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.

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו 

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

לפרטים והרשמה <<

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(1nd4r5ev4k1vfhxsrs5eoe5h))/search_activity.aspx?event_no=545163



