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מתכונת הלימודים

מבוא

אוכלוסיית היעד

שכר לימוד

מטרות הקורס

הכשרה לממונות/ממונים על 
מניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות

בשיתוף מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל-אביב

ניהול אקדמי

שיטת הלימוד
הרצאות פרונטאליות מלוות בפסיקה 

עקרונית ומדגימה ותרגול על בסיס 
אירועים )סימולציות(. 

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. 

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. 

ממונות וממונים על החוק למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות.

עו”ד גבריאלה סטריהן, רכזת חינוך והסברה, 
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, 

תל-אביב. 

היקף השעות בקורס: 70 שעות )10 מפגשים(     
יום לימודים: יום  ד’, בין השעות 08:45 - 15:00

מקום הלימודים: מרכז הסיוע, תל אביב 
מועד פתיחת הקורס:29 בדצמבר 2021

להלן מועדי המפגשים בקורס: 29.12, 5.01, 12.01, 19.01, 26.01, 
2.03 ,23.02 ,16.02 ,9.02 ,2.02

• בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום

1,650 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
1,850 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.
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במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי,
 elena@masham.org.il :סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים  במייל

או בטל’ 03-6844254
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חובות הקורס

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. 

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

להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:
www.masham.org.il

במסך הראשי בחר/י ב“תחומי פעילויות” את “univercity - מנהל ללימודים 
מוניציפאליים” ולאחר מכן יש להיכנס ל “רישום לקורסים, ימי עיון וכנסים”.
לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: “הנחיות 

לרישום לקורסים”
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו במייל: 

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

הנחיות להרשמה
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