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ההובליזמות, ניהול ו
 ההיועצת לקידום מעמד האיש בעבודת 

 האישה ברשויות המקומיות ד היועצות לקידום מעמדהשלטון המקומי בשיתוף עם איגו מרכז

מבוא 
ל שפיע עהמי עותשמד מהמקומיות תפקירשויות ה בישהאעמד דום מעצות לקייול
י זה חוד. קורס ייירדשוויון המגהדום ה ולקיישהאעמד משור לי הקרונעיההיום  רדס

יות גסטרט, אתירדיה מגארת ביתרמות חבזל יחב ערדע נתובנות ויהיועצות בת ר איעשי
חלק עתם כטמם והטיקמות ופרוייל יוזת שיבטיפקהובלה אם לעימצמות ואדתקהול מינ
 .הרשותת בודעי בלגרטניא

הקורס מ טרות

המספקת תמיכה והרחבת הפרספקטיבה התפתחות אישית–מקצועית באמצעות מפגשי עמיתות

המאפיינת ניהול מודע מגדר ברשות המורכבות הניהול והבנה של הידע בתחום העמקת

הנדרשים כדי להוביל תהליכים ופרוייקטים המחשבתיים והביצועיים הכלים חידוד

ליאת גרוסמן תמיר- סגנית יו”ר איגוד היועצות, יועצ ת 
רה”ע לקידום מעמד האיש ה ק. אונו 

נ יהול אקדמי  :

מוד ילרשכ
 קלבוד יוככה רדהללכומוד יהלר שכ 2,450₪

היעד אוכלוסיי ת
מתאים ליועצות ותיקות וחדשות וכן לבוגרות הקורסים

הקודמים -מעמד האישה ברשויות המקומיות 

אקדמי יעו ץ וניהול

ם ימודיהלת תכונמ
מפגשים( היקף השעות בקורס: 6 (   42 ש”א

יום הלימודי ם :
בפברואר  2023מועד פתיחת הקורס: 15  

15.02, 22.02, 01.03,   15.03, מועדי הקורס:
 29.03  ,22.03 

 מרכז השלטון המקומי , רח’ מקום הלימודים:
אביב       הצפוני ,  תל מגדל  חאג’ג הארבעה  28,

)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום( 

ל פרטים והרשמה <<

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

מעמד האישה באר שב ע 

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

 
 ימי רביעי, בין השעות  15:15-09:00 

          

 
 

  

היצירתית והאתגרים בתחום היזמות המגדרית  החשיבה הידע, העמקת

  

 
 

 
 

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(cbyo5sm3tawajnap1bfcvcle))/search_activity.aspx?event_no=632163


 
  

המפגש  השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של  30%  •לאחר
מעלות ההשתתפות בקורס .

הקורס נוש אי
מוד לים חדשניים ביוזמות חברתיות/מגדריות

כוחות מק דמים וכוחות בולמים בפיתוח יזמות
היקף מ רעיון למציאות – הפיכת כאב אישי ליזמות חברתית מגדרית רחבת

מי זמים מגדריים בראיה בין לאומית
א סטרטגיות ניהול מתקדמות, זיהוי אמונות ניהוליות וניסוח חזון ניהולי

העירייה העירייה, כתיבת חוות דעת מגדרית לראש/ת העבודה עם ראש/ת הובלת

להרשמה חיות הנ
א פנו נד אבישום בלהריך הלתה ברזעל

ל' טב 03-6844248/253
 register@masham.org.ilל מייאו ל

 הקורסחובות 
 מן 85%ל חות שת בנוכיה מותנהתעודת בלק

בלו תעודה קישות הקורס ירדם ביעומדה .הקורס
 ,נוךד החישרל ממות ששתלהגמול שעות לה בכהמז

 .מותשתלההת גמול דעת וחייהנפוף לכב

ה << הרשמם ופרטיל

 הרשמהל יטובנוהל 
ל: ת מייתובכל לדו"אד בבב בלתכבל בתקה יהרשמיטול ב

register@masham.org.il 
ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.  6 •עד

ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו ד מי  •החל מ- 5
מעלות ההשתתפות בקורס . ביטול בשיעור של  20%

המפגש  השני-ייגבו ד מי  המפגש  הראשון ולפני •לאחר
מעלות ההשתתפות בקורס .  ביטול בשיעור של  25%

ב מידה שהנך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי,
  iditb@masham.org.il : מנ הלת תחום קורסים, במייל

או ב טל’ 03-6844232.

 

 
 

הישראלי  המשק מפגשי ם עם יזמיות מגדריות מבכירות

ס דנת ניהול לפיתוח סגנון ניהולי אישי 

הכנת פגישות, ניהול תקציב, מעקב משימות,  הסכמי שותפויות, הובל ה וביצוע: מינוי ועדות ביצוע,
הפרויקט ודיווחים תוצאתיים ד יווחי ביניים, סיכום

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(cbyo5sm3tawajnap1bfcvcle))/search_activity.aspx?event_no=632163



