
 

 

    
יום לימודים: ימי חמישי, החל מה -  15.9.22 

,15:00 - אחת לשבוע , בין השעות 09:00
 15:45 -  ומפגש אחרון מ 09:00

 zoom  :מקום הלימודי ם

 

 
 

 
 

 

Federation Of Local Authorities In Israel مركز السلطات المحلية

 ח מיומנויות ניהולקורס פיתו
 ד הפניםחוזר מנכ"ל משרדרישה לתואר בהתאם לחלף הכ

מבוא 
ם. יהלם ומניגונרי אפנם ביבם ריתגרב א, מציףהרא לה לשתנם המעולה

ת בחיית ממינידה הביבסהבות עולה וכהמורם, ישתנם מייהולישחק” הנהמי ל“כל
ל נו לסט שמיל יהל שהמנ, זקוק ע מקצועידל יף עם . נוסיידכנות תמידהתעדה ומיל

יות יהולמות הנלידהיות וסוגהדות עם התמודפשרו לו אשר יהול אים ומיומנויות ניכל
 .דיעתה ובד בהווהתמודהוא עשוי לתן יא

הקורס מ טרות

הכרות עם מושגים מרכזיים, גישות וטכניקות בעולמות הניהול.

החלטות וביישומן תוך חתירה האישי בניהול אנשים, בקבלת הקניית מיומנויות ניהול לשיפור התפקוד

המשימות למצוינות והעצמה אישית בשלושה צירים מרכזיים; ניהול עצמי, ניהול והובלת עובדים וניהול

והמשאבים.

ד היעת אוכלוסיי
ם שישמם המי קורסינשחד מנו אה הי. קורס זרשויות המקומיותם ביינישון ובאג ררדם ביהלת ומנייהולה נעתוד
ד שרי מלהכלהל ר המנת שעה )חוזאת הורכר, האמקומיותהרשויות יסיון בנות נשמי בדקר את תוארלהמ
 שעות(. 400מקומי )גמול מיוחד  לטוןשנהל בנו קורס מיהיהנוסף  הקורס 4(. ףעי- ס 10/2020ם יהפנ

בורה, ק שפע,לה, רואה, הצבתב, כר ,אותנחסמקה, יסטילוגם: יאבם הידהתפקיי לעבלשר אומר ף תואלח
 .ירונטחון עית ברב, תחזוקה וסיייכרא

מי דקאיהול ץ וניעו

מודילרשכ
 .דבהמקומיות בלהרשויות  ידעובל 2310 ₪ 
ם. יחרם אמיגורל 2541 ₪

הלימודים מ תכונת
מפגשי ם(  ש”א ) 7 הי קף השעות בקורס:  50

המועדים: 15.9.22, 22.9.22, 29.9.22, 6.10.22, 
31.10.22 ,24.10.22 ,20.10.22 

ל פרטים והרשמה <<

מרכזת מקצועית ומרצה מובילה-
 אור-לי רוטנברג זכאי M.A יועצת ארגונית ומנחת קבוצות.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(duedyo30wcq5nbzchyemjoik))/search_activity.aspx?event_no=686163


התעודה  הלימוד. קבלת משעות 100% נוכחות של
משעות הלימוד 85% מותנית בנוכחות של

הקורס תוענק תעודת סיום  לעומדים בדרישות
המקומי וביה”ס תפנית -  השלטון מטעם מרכז

הפתוחה. ביה”ס למנהלים של האוניברסיטה

 

 

 

הקורס נוש אי
 תפיסת תפקיד המנהל, ניהול ומנהיגות.

 תקשורת אפקטיבית וניהול קונפליקטים.
 ניהול עצמי ושגרות ניהול.

 הנ עת עובדים, חשיבה תוצאתית.
 קליטת עובדים וחניכה.

 קריאה והבנה של דוחות כספיים.

החלטות.  חשיבה יצירתית וקבלת

ל פרטים והרשמה <<

חובות הקורס

תעוד ת גמר

להרשמה חיות הנ
המקומי: לטון שהז כרל מט שטרנניהאתר אס להכנה יש להרשמל

www.masham.org.il 
ם ימודילהל ל- מנ Univercityת “ י א/חרשי באהרסך מב

חר מכן אם” וליילציפאימונ
ם”.סימי עיון וכנם, יישום לקורסיס ל “רהיכניש ל

סו ל: ישום כנהריך הלת תר אתאהמלקובץ מפורט יותר  
ם” ישום לקורסירחיות להנ“
ל: מייא פנו בנ, אדבה בלהרשמהיך הלתרה בזעהרושדה שדמיב

register@masham.org.il 03-6844248/253ל’ טאו ב 

הינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לאלן יונתן,  ב אם
מנ הלת גף קורסי מינהל

או בטל’ 03-6844263 ellen@masham.org.il : ב מייל

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(duedyo30wcq5nbzchyemjoik))/search_activity.aspx?event_no=686163
www.masham.org.il

