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מתכונת הלימודים

מבוא

אוכלוסיית היעד

שכר לימוד

מטרות הקורס

ניהול דיגיטל ברשויות
כלים להצלחה במרחב הדיגיטלי 

ניהול אקדמי

עולם הדיגיטל הוא הזירה המרכזית בה רשויות מקומיות מנהלות את השיח 
השוטף מול התושבים והעסקים בעיר. ניהול נכון ומוצלח של הערוצים 

הדיגיטליים ברשות המקומית מסייע בבנייה של קשר ישיר ובלתי אמצעי 
בין הרשות המקומית לתושבים. הידע הנרכש בקורס יאפשר למשתתפים 

לנהל בעצמם את הערוצים הדיגיטליים, למדוד את הפעילות הנעשית 
בדיגיטל ע”י ספקים וחברות חיצוניות, לייצר תכנית עבודה שנתית 

לדיגיטל ולהפוך לעצמאים בניהול הדיגיטל והערוצים ברמה העירונית.

הקניית ידע מקצועי נרחב בניהול ערוצים דיגיטליים בהתאמה אישית לרשויות מקומיות. 

מתן כלים לתכנון אסטרטגי שנתי של ערוצי הדיגיטל ברשות  וכלים להנפקת דו"חות 

וסטטיסטיקות על הפעילויות השונות

הקניית ידע לניהול ספקים חיצוניים ואנשי מקצוע  ולניהול קמפיינים ברשת באופן עצמאי

דוברים, אנשי דיגיטל ברשויות, מנהלי אגפים ומחלקות , מנהלי תרבות, מנהלי 
מתנ”סים, מנהלי מחלקות נוער, מנמ”רים.

יוסי לוי – יועץ אסטרטגי לדיגיטל ברשויות 
מקומיות ומומחה לניהול משברים ברשת. 

מנהל מגמת הדיגיטל במכללת רופין               

היקף השעות בקורס: 35 ש”א )5 מפגשי ם(    
יום לימודים: ימי ג’, בין השעות 09:00 – 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: 15 בפברואר 2022 
מועדי הקורס: 15.02, 22.02, 01.03, 08.03, 15.03  

1,950  ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
2,250 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(jnu3j3oq5xexvjrucqdn3ruj))/search_activity.aspx?event_no=526163


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

או בטל' 03-6844232
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חובות הקורס

נושאי הקורס

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של 85% משעות הלימוד. 
קורס זה אשר הינו פחות מ- 40 ש”א יוכר לגמול 
השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק 

מזכאות לצבירת 80 שעות מתוך סך השעות אותן יש 
להגיש לגמול, בהתאם לכללי הוועדה. 

מבוא לדיגיטל
ניהול תוכן וקידום אורגני ברשתות חברתיות

ניהול קמפיינים ממומנים ברשתות החברתיות
כלי הפרסום של גוגל – וידאו, חיפוש, מדיה ואנליטיקס

PRO WORKSHOP סדנא מעשית

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

או בטל’ – 253/ 03-6844248. 

הנחיות להרשמה
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