
 
  

                                                                             

 

  
 

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

 
  מבוא

 
. בשלטון המקומי  התוכנית מיועדת לנשים בעלות ניסיון ניהולי, אשר מעוניינת להתקדם לדרגות ניהול בכיר

 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. 
הרצאות מודלינג של נשים המכהנות  ושילוב תרגול מיומנויות  ידע תיאורטי וידע מעשי וכולל הקורס משלב

 ציבורי.בתפקידים בכירים במגזר העסקי וה
 

 מטרות 
 
  הציבורית, הקניית ידע, כלים והשראה לקידום עבור מנהלות אשר רוצות להתקדם בזירה העסקית 

 בשלטון המקומי ו
 יצירת רשת נטוורקינג נשית לשיתוף דילמות ניהוליות ולימוד עמיתות 
  הגדלת אחוז הנשים שמציגות מועמדות לניהול בכיר בשלטון המקומי 

 
 אוכלוסיית היעד

 דירוג ביניים בשלטון המקומי, רשויות מקומיות, מועצות אזוריותבמנהלות 

 יעוץ וניהול אקדמי י
 מנכ"לית עמותת כ"ן – ד"ר מזל שאול

  בין מרצי הקורס 
 בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות, תואר שני , יועצת ארגונית בכירה, מומחית לפיתוח מנהיגים - חן כהן

מנהלת בכירה בתעשיית ההייטק והביוטק  .( במנהל עסקיםExecutive M.B.Aותואר שני ) בפסיכולוגיה ארגונית
 יושבת ראש של עמותת גוונים ומנהלת תכנית ניהול בכיר של עמותת כוח נשי.ו

הכימית  הבתעשיישנות ניסיון ניהולי  20בעלת כוח נשים,  –ד"ר לכימיה, מנכ"לית עמותת כ"ן  - דר' מזל שאול

שנות ניסיון ציבורי כחברת מועצה בשלטון המקומי. מנחת קבוצות ויועצת אקדמית  20 -ותעשיית התרופות ו
 לפיתוח מנהיגות קהילתית וציבורית.

מנכ"לית עמותת כ"ן לשעבר, , סגנית ראש עיריית ראשון לציון ומחזיקת תיק החינוך - עו"ד ליאל אבן זהר 
ותואר שני במדעי המדינה ובוגרת  עורכת דין, נוטריונית, מגשרת ובוררת. בעלת תואר ראשון ושני במשפטים

 התוכנית הבינתחומית למצטיינים של אוניברסיטת תל אביב. 
י עסקים, נשות ואנש -לדבר הצלחה! מאמנת לפרזנטציה אפקטיבית  - theONEמנכ"לית  - גב' רינת גרשפלד

 קאים. יסטארטפיסטים, בעלי תפקידים במגזר השלישי ופוליט

 
 חובות הקורס  

. העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה משעות הלימוד 85%נוכחות של קבלת התעודה מותנית ב
 בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.  של משרד החינוך  לגמול השתלמותבשעות 

 

 תכונת הלימודים

      (מפגשים 7)  ש"א 49  היקף השעות בקורס: 

  15:15 – 09:00 בין השעות,  ' דימי    יום לימודים: 

  2021במרץ  3מועד פתיחת הקורס : 

 05.05 , 28.04   ,21.04  ,07.04,   03.03  ,10.03  ,17.03           המועדים : 

. )במרחק הצפוני  אביב, מגדל חאג'ג תל,  28הארבעה ' רחמרכז השלטון המקומי,        מקום הלימודים:            
 רכבת השלום, ת"א(  נת הליכה מתח

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 שכר לימוד 

    לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.   -    ₪ 2,700

  לגורמים אחרים.     - ₪  3,100  

  לוכיבוד ק המחיר כולל הדרכה 

 
  קורסב ם ראשיים נושאי

 

 מונת מצב ניהולית ומגדרית בישראלת 
 כלים ניהוליים למנהלת 

 נהיגות והנעת עובדים וניהול ממוקד תוצאותמ 
  כלי מרכזי כתכנית עבודה עקרונות בנייה ועבודה עם 

  מיתוג אישי כמנהלת 
  פרזנטציה ושכנוע 

  מאזנים ודוחות כספיים 
 ניהול משא ומתן 

  ומכרזיםנושאים פרקטיים בדיני עבודה, דיני חוזים 

  סביב שולחן ההנהלה והדירקטוריון 
  עבודת צוות וניהול רוחבי 

 שיטות ועקרונות בניהול פרויקט 
  הטמעת חשיבה מגדרית בארגון 

 
 

 

                                                        במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי ,

 6844232-03או בטל'    iditb@masham.org.il:  במייל  ים קורסמנהלת תחום 

 

 

 

 

 הנחיות להרשמה

 אתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:להרשמה יש להכנס ל               

www.masham.org.il 

ם מנהל ללימודי -  univercity" את "תחומי פעילויות"בחר/י  ב במסך הראשי 

 "רישום לקורסים , ימי עיון, וכנסים".ולאחר מכן יש להיכנס ל    מוניציפאליים"
 

  "לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: "הנחיות לרישום לקורסים 
  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך  , 

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