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מתכונת הלימודים

מבוא

שכר לימוד

מטרות הקורס

כלים פרקטיים לעבודת היועצת לקידום 
מעמד האישה בסביבה דינאמית 

מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם איגוד היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות  

ניהול אקדמי

בבסיס התפיסה של הקורס עומדת ההכרה בתפקידן המכריע של היועצות 
לקידום מעמד האשה ברשויות המקומיות ובהשפעתן על סדר היום העירוני 
הקשור לקידום מעמד האשה וקידום השוויון המגדרי. קורס ייחודי זה יעשיר 
את היועצות בכלים פרקטיים הניתנים ליישום בסביבת עבודתן הדינאמית , 
באסטרטגיות להובלת שינויים בשיטות מתקדמות, עבודה במדיה דיגיטלית 

וידע פרקטי הקשור לתכנון ארוך טווח בעל השפעה ותוצאות מדידות. 

רכישת מיומנויות תכנון וניהול אפקטיבי בנושא קידום מעמד האשה וקידום השוויון המגדרי ברשות 

פיתוח תפיסת תפקיד ניהולית, רוחבית ומשפיעה ברשות ובקהילה תוך שימוש בכלים פרקטיים

שימושים דיגיטליים מתקדמים בהובלת תוכניות ותהליכים

אוכלוסיית היעד
יועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות 

ועדת היגוי: 
ורד ששון - יו”ר איגוד היועצות, יועצת רה”ע 

לקידום מעמד האשה באר שבע
ליאת גרוסמן תמיר - סגנית יו”ר איגוד היועצות, 

יועצת רה”ע לקידום מעמד האשה ק. אונו 
ניהול אקדמי :

רות סופר – יועצת לרשויות וארגונים בנושאי 
מגדר, תכנון חברתי ושיתוף ציבור

היקף השעות בקורס: 42 ש”א )6 מפגשי ם(    
יום לימודים: יום רביעי, בין השעות 09:00 - 15:00

מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח’ הארבעה 28, מגדל 
חאג’ג צפוני, קומה 7, ת”א )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(

מועד פתיחת הקורס:30 במרץ 2022
להלן מועדי המפגשים בקורס: 30.3, 6.4, 27.4, 11.05, 

25.05 ,18.05

2,350 ₪ שכר הלימוד כולל  הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל 

مركز السلطات المحلية Federation Of Local Authorities In Israel

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(uxu2h2gpc5xrvcaaz40qy0su))/search_activity.aspx?event_no=588163


לפרטים והרשמה <<

חובות הקורס

נושאי הקורס

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

בשעות לגמול השתלמות נשל משרד החינוך בכפוף 
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות

תכנון מערכתי ובניית חזון בסביבה משתנה ובתנאי אי ודאות
אסטרטגיות לעיצוב מדיניות, שינוי חברתי ותהליכי הטמעה

תוכניות עבודה ופיתוח תקשורת שיווקית
איסוף וניהול דאטה ונתונים כבסיס לכתיבת פרוייקט ושיווקו 

אבני דרך בכתיבת חוות דעת מגדרית 
כתיבה שיווקית ברשת 

התנהלות תקציב הרשות המקומית וכיצד מתכתב עם תכנית העבודה של היועצת
טכניקות בשיתוף הציבור תוך זיהוי צרכים ופיתוח מענים הולמים בהתאם

רגישות והתאמה תרבותית בעבודה עם קהילות מגוונות 
הטמעת חינוך לשוויון מגדרי כמערך מובנה בפעילות העירייה/המועצה

במידה שהנך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי, 
        מנהלת תחום קורסים, במייל: iditb@masham.org.il או 

בטל’ 03-6844232.

לעזרה בתהליך הרישום בלבד, אנא פנו ל: 
Register@masham.org.il

או בטל’ – 253/ 03-6844248

הנחיות להרשמה
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