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מטרות הקורס

זה לא סוד שאנו חיים בעולם מאד דינמי ו”משובש”. השינויים הטכנולוגיים ניכרים בכל 
תחום ומשפיעים ישירות על עיסוקים ומקצועות. קצב השינויים מהיר - המידע מתפתח 
במהירות שיא, שמירה על רלוונטיות תעסוקתית תלויה במידת הגמישות שלנו ללמידה 

וברכישת יכולות ומיומנויות שייסעו לנו להתמודד עם אתגרי העתיד.
מנהל הדרכה בכלל וברשות מקומית בפרט הוא תפקיד משמעותי וחשוב שמטרתו 

להנגיש ידע וכלים לעובדי הרשויות לביצוע עבודתם, הגדלת שביעות רצונם מהתפקיד 
ובכך להשפיע על השירות שמקבלים התושבים.

תפיסת תפקידו של מנהל ההדרכה ברשות - מיצוב ומיתוג 

איך משווקים את ההדרכה למנהלים ועובדים בארגון? איך מודדים אימפקט )כולל טיפול בהתנגדויות( 

איך הופכים הדרכה ללמידה מהנה ואטרקטיבית גם כשהחומר “יבש”? 

למידת כלים למיפוי צרכי הדרכה ברשות וכלים למדידת אפקטיביות הדרכה.

בניית תכנית חניכה והדרכה מבוססת כישורים וכשירויות.

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד למנהלי אגפי הון אנושי, מנהלי מחלקות הדרכה, רכזי הדרכה, 

רכזי משאבי אנוש וכ”א, מנהלי ורכזי פיתוח הון אנושי בגופי סמך וכל 
העוסקים בלמידה והדרכה בארגונים השונים

ניהול אקדמי
דקלה הרוניאן – יזמת, מרצה, מנחה, מאמנת ויועצת בתחומי תכנון וניהול קריירה. בעלת כ-20 שנות ניסיון בניהול בכיר 

במשאבי אנוש, ניהול מערכי מכירה שירות והדרכה. 
לינוי אלייה –  מנכ”לית משותפת במכללת UP להשכלה ומנהלת אגף פיתוח וייעוץ ארגוני בחברת פאי- סאל אשר 

מתמחה בפיתוח וייעוץ ארגוני במגזר המוניציפאלי.

בין מרצי הקורס
בכירים בתעשייה בתחומי הלמידה וההדרכה, 

בכירים בתחומי הלמידה וההדרכה מתוך המגזר 
הציבורי והאקדמי. 

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 42 שעות )6 מפגשים( 

יום הלימודים: יום ד’ בין השעות 9:00 – 15:15
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: 26 בינואר 2020
מועדי הקורס: 26.01, 2.02, 9.02, 16.02, 23.02, 9.03

• בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום

" הדרכה כמקפצה ארגונית"
הדרכה ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות
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2,550 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
2,850 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(4424nggcqcwruiwvrj4fjqa2))/search_activity.aspx?event_no=570163


במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, סגנית ראש 
מינהל הדרכה במייל: elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

חובות הקורס

נושאי הקורס

לפרטים והרשמה <<

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85% לפחות משעות 
הלימוד. העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה 

בשעות לגמול השתלמות של מרכז השלטון המקומי, בכפוף 
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

מטרותיה של הדרכה בארגון: הקניית ידע, מיומנויות, חיזוק מחוברות, הגדלת שביעות רצון עובדים, 
פיתוח קריירה בארגון ועוד.

מנהל הדרכה או מנהל מקצועי- מי אחראי לפיתוח העובדים?
בניית סקרים למיפוי צרכי הדרכה - מה בודקים? ראיונות עם עובדים ומנהלים בשיטת הריאיון 

ההתנהגותי - מצבי.
כלים טכנולוגיים בשירות מנהל ההדרכה - מציאות מדומה/ זום/TEAMS / WORKPLACE ודרכי הטמעה.

מקורות ללמידה עצמאית: קמפוס IL, שירות התעסוקה, MIT ,UDEMY ,לינקדאין, גוגל ועוד. )בסבסוד 
הארגון-עלויות זניחות והרבה חינמיות

פרקטיקום – פרויקט יישומי לתרגול הידע הנלמד שישרת את מנהל ההדרכה בעבודתו השוטפת. 
המשתתפים יציגו בפני הקבוצה נושא אותו חקרו ויקבלו פידבקים על דרך ההעברה ועל התוכן.

הנחיות להרשמה
מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של 

www.masham.org.il :מרכז השלטון המקומי
לרישום מקוון יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי.  

במסך הראשי יש להיכנס ל:
“univercity - פעילויות הדרכה” 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 03-6844227 

לתמיכה טכנית - או 03-6844253 לנירה.
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