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 חדמנהלות בכירות לומדות י
 הוליות בשלטון המקומישולחן עגול לליבון סוגיות ני

מבוא 
חבה הרליות ,שכת המרצייקוש לימו בא עייבהה ובה רחה להצלכזם" שיר לניכהול ביקורס "נ

המקומי . לטון שמנהלות בם לטיילוונהרם ם נוספייתכנבעמקה הו
י תע תאורדב ילחד שישה אביא לדש לנושמפגשיו יוקחד משר כל אארנו קורס חדש ציל כן ע
מות ליתחו דנשטח ויישי מההאיסיונן ת נאו איבתות שית עמידמיל לעגש עם דעשי דע מד יצל
 .אטיות לנושלוונישיות רא
המקומי . לטון שרות מהיכם בשיל נג שנילמודאות צהרבו מו כן ישולכ

הקורס מ טרות

ד היעת אוכלוסיי
ם", שיר לניכיהול בבוגרות קורס "נד להקורס מיוע

עמד דום מל יועצות לקיחרות כולמנהלות אול
תן ניסיסי . תבשתתפו בקורס הא הלישה שהא

בוגרות הקורס יפות לדע

מי דקאיהול ץ וניעו
עמותת כ"ן. ת יכ"ל– מנל אושלמזד"ר 
עמותת כ"ן. ה בחהקורס ומנת זכ- רפסון וולויוי 

מוד ילרשכ

אחרים.  - לגורמים ₪ 1,850
בוד קל יוכה כרדהל ר כולחיהמ

ם ימודיהלת תכונמ
מפגשי ם(  4 ( הי קף השעות בקורס:  28 ש"א

מרכז השלטון המקומי, רח'  מקום הלימודים: 
, תל אביב, מגדל חאג'ג הצפוני .  הארבעה  28
רכבת השלום, ת"א(  )במרחק הליכה מתחנת 

והרשמה ל פרטים

 
 

    
 15:15 – יום לימודים: ימי ג', בין השעות 09:00

)אחת ל חודש וחצי( 
בנובמבר  2022   מועד פתיחת הקורס :   08

 28.03   ,21.02  ,10.01  ,08.11 המועדים :

המנהלות כבסיס לשיתוף פעולה והיוועצות וכמקור לליווי ותמיכה לקידום אישי ומקצועי  להמשיך ולחזק את קבוצת

הפרקטיים לניהול .  הכלים הרחבת סל

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(hymuxh43anoxlk2qs05ijneq))/search_activity.aspx?event_no=684163


            

ש"א יוכר לגמול  40 הינו פחות מ- • קורס זה אשר
השתלמות לעובדים בדרוג מנהלי ומח"ר כחלק מזכאות 

שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש  80 ל צבירת
הוועדה.  לגמול , בהתאם לכללי

הקורס נוש אי

לפחות. 85% בנוכחות של קבלת תעודה מותנית
חובות הקורס

. יפול טיקה ארגונית – תאוריה , מציאות ודילמות
. א מצעי התקשורת הדיגיטלית כחלק אינטגרלי בעבודות המנהלות

. י זמות וחדשנות בניהול

והרשמה ל פרטים

 הרשמהל יטובנוהל הנ חיות להרשמה 
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנ א פנו 

או למייל בטל'  03-6844248/253
register@masham.org.il 

ל המיית תובכל 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 דמי ב יטול  •החל מ- 5

מעלות ההשתתפות בקורס . בשיעור של  20%
המפגש  השני-ייגבו דמי ב יטול  •לאחר המפגש הראשון ולפני

מעלות ההשתתפות בקורס .  בשיעור של  25%

במידה והינך 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

 . עכשווי ויעיל להצלחה בניהול שי תוף ציבור - כלי

 

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

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(hymuxh43anoxlk2qs05ijneq))/search_activity.aspx?event_no=684163



