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מנהלים ועובדים יקרים, 

לידע  כי  המקומי  בשלטון  ההשכלה  את  להוביל  ממשיך  מוניצפאליים  ללימודים  המנהל 

שלכם יש כתובת. באמצעות UniverCity אנו מכשירים ומשביחים אלפי עובדות ועובדים 

מהשלטון המקומי לעשיה מקצועית ענפה זאת במטרה להעצים לקידום ולהשביח את ההון 

האנושי ברשויות.

עובדי  הכשרת  על  ואמון  מוניציפאליים  ללימודים  המינהל  תחת  פועל   UniverCity ה- 

הרשויות המקומיות.

מאז ועד היום אנו ממשיכים להעניק לכם את רמת ההוראה הגבוהה והמתקדמת ביותר, מתוך 

מחשבה על חווית למידה בסטנדרטים גבוהים,מתן שירות ותשומת לב לפרטים הקטנים. 

בפתחה של שנת הלימודים החדשה חשוב לנו שתהיו מעורבים בתהליכים, בקבלת ההחלטות, 

בשינויים ובשדרוגים שאנו עורכים כל שנה מחדש, על מנת לייצר לכם את התכנים העדכניים 

בקדמת  והכל  זומים  תארים,  עיון,  ימי  קורסים,  של  רחב  מגוון  המקצועיים,  הכנסים  ביותר, 

של  הצוות  מאנשי  אחד.ת  לכל  לפנות  אתכם  מזמינים  אנו  לכן  ובחדשנות,  הטכנולוגיה 

ה-UniverCity ולהביא רעיונות, צרכים ודגשים שאתם רואים לנכון שניתן לשלבם במערכי 

הלמידה שאנו מציעים. 

ולכן המטרה הנעלה העומדת  אנו מאמינים שהמשאב האנושי הוא היקר ביותר בכל ארגון, 

לנגד עינינו היא אחת, העלאת הרמה והאיכות – של עובדי השלטון המקומי.

בשביל  המוחות  מיטב  שפיתחו  החדשה  השנתית  מהתכנית  להתרשם  אתכם  מזמינים  אנו 

שאתם תוכלו רק לבחור מההיצע הרחב ולהשתדרג בידע, בניסיון, בלמידת עמיתים, בשיתופי 

פעולה גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית.

ועוצמתית  משמעותית  עשייה  שמניב  העבודה  במקום  להשקיע  זה  בעובדים  להשקיע 

לאורך כל הדרך.   

מאחלת לכולנו שנה מתוקה, בריאה וידע מקדם! 

שלכם,

אילנית דהאן גדש

ראש המינהל ללימודים מוניציפאליים

אילנית דהאן גדש
ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים
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מנהלים ועובדים יקרים, 

את  ולהעשיר  להכשיר  לפתח,  מרכזית  למטרה  לנו  שמנו  המקומי  השלטון  במרכז  אנו 

ההון האנושי בשלטון המקומי. אנו חיים בעידן בו אנו מוצפים במידע מכל פינה, בשלל 

במוקד  ביותר  הרלוונטי  הידע  את  בעבורכם  לאגד  לנו  חשוב  לכן,  ופלטפורמות.  ערוצים 

הכלים  כל  את  שיספק  מוניציפליים,  ללימודים  המנהל   ,UniverCity באמצעות  אחד, 

והאפשרויות להתמקצע ולהתייעל עוד ועוד בעבודתכם. 

אנו פועלים לחדש עבורכם את תוכנית הלימודים, כך שבכל שנה ההכשרות יהיו רלבנטיות 

יעילות,  לימוד  מתודות  בשטח:  הקיימים  ולחידושים  המשתנה  לעולם  יותר  ומותאמות 

מרצים מובילים והתנאים הנוחים ביותר. 

תכנית ההכשרה הורחבה והתפתחה השנה אף יותר מבשנים עברו, ומצפים לכם שיתופי 

פעולה יזומים, היקף גדול יותר של מלגות מפעל הפיס והיצע עשיר של תכנים ותחומים 

ניהול  גפן,  תקציבי  מיצוי  דירקטורית,  להיות  פיתוח,  הסכמי  בחירות,  דיני  כגון:  חדשים, 

משברים, סוגיות עומק בחינוך המיוחד ואתגרי השירות בעולם העבודה החדש.  

המקצועיים,  האיגודים  ובשיתוף  האקדמיים  היועצים  במינהל,  המקצועי  הצוות  בעזרת 

תוכנית  הפרקטיקה,  לצד  התאוריה  את  המשלבת  לימודים  תוכנית  לכם  מציעים  אנחנו 

המזהה את הצרכים בשטח והמענים המתאימים להם, ואשר מעניקה לכם פיתוח והעשרה 

איכותיים ומדויקים בדיוק לכם, העובדים בשלטון המקומי.

מצפה לראותכם ומאחל לכם שנת לימודים פוריה ומהנה,

 

חיים ביבס, 

ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי

חיים ביבס
יו"ר מרכז השלטון המקומי
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צוות המינהל ללימודים מוניציפאליים אילן אור
יו"ר הוועדה ללימודים מוניציפאליים, מרכז השלטון המקומי

חברי היקרים, ראשי הרשויות, 

הכשרתם ומקצועיותם של עובדי הרשויות המקומיות נמצאים בראש סולם העדיפויות 

של ראשי הרשויות והנהלת השלטון המקומי.

כדי לשפר ולייעל את עבודתם של עובדי הרשויות המקומיות, אנו רואים חשיבות רבה 

בהשקעה בהכשרות המקצועיות המועברות באופן מקצועי, ממוקד ומעניין. 

המנהל ללימודים מוניציפליים מתמחה בשנים האחרונות במגוון תחומי ליבה של 

הרשויות המקומיות ומהווה מקור ידע והשראה לגופים העוסקים בתחומים מגוונים 

בארץ ובעולם תוך יצירת שיתופי פעולה רחבים. 

נבקשכם לשלוח ולהמליץ בפני עובדיכם להשתתף בהכשרות ובקורסים המוצעים 

בחוברת המצורפת.

תודה לאילנית דהאן גדש ולצוות המנהל ללימודים מוניציפאליים על עבודה מקיפה, 

מקצועית וממוקדת.

יישר כוח ובהצלחה.

בברכה,

אילן אור

ראש המועצה המקומית יסוד המעלה

ויו"ר הוועדה ללימודים מוניציפאליים בשלטון המקומי



7

צוות המינהל ללימודים מוניציפאליים
אילנית דהאן גדש

ראש מינהל לימודים מוניציפאליים

03-6844264
Ilanit .d@masham .org .il

מהארן בשארה
 UniverCity רכז

03-6844269
Maharan@masham .org .il

אלן יונתן
מנהלת גף קורסי מינהל 

03-6844263
ellen@masham .org .il

ן סיגל דוידסו
מנהלת חשבונות

03-6844291
sigald@masham .org .il

עידית בליזובסקי
מנהלת תחום קורסים

03-6844232
iditb@masham .org .il

י ילנה נו
סגנית ראש המינהל ללימודים מוניציפאליים

03-6844254
elena@masham .org .il

מילי סול
רכזת קורסי סייעות ועוזרת ראש מינהל 

03-6844223
mili@masham .org .il

ן י נירה בראונשטי
מנהלת תחום מינהל תלמידים

03-6844253
nira@masham.org.il

עדי דורה
מנהלת תחום השתלמויות

03-6844252
adid@masham .org .il

מיכל עמיר קצב
רכזת תחום פרוייקטים ומלגות

03-6844248
michala@masham .org .il

סיוע ברישום
קורסים/ימי עיון/כנסים

03-6844248/253
register@masham .org .il
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 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

 איכות הסביבה וקיימות

יסודות הבנייה 
הירוקה

 28 ש"א
טל מילס, )4 מפגשים(

המועצה הישראלית 
לבניה ירוקה

ימי ג'                                                  
09:0013.12.22 עד 15:15

ניהול פסולת 
ברשויות המקומיות

42 ש''א
)6 מפגשים(

מיכאלה פולנסקי, 
אורבניקס

ימי ד'                                                  
09:00 עד 15:15

10.05.23

שימור עכשוי 
ברשויות

 28 ש"א
)4 מפגשים(

ד"ר אדר' ירמי הופמן
ימי ד'                                                  

09:0007.06.23 עד 15:15

 הנדסה/תכנון ובנייה

חידושים בדיני 
 42 ש"א תכנון ובנייה

ימי ד'                                                  עו"ד שחר בן עמי)6 מפגשים (
09:0004.01.23 עד 15:15

השפעת התכנון 
ומוסדות התכנון 

על הרשויות 
המקומיות

49 ש"א
)7 מפגשים(

ימי ב'                                                  אורי אילן
09:00 עד 15:15

06.02.23

35 ש"א שכונה 360 
 )5 מפגשים(

אדר' ענת הורוביץ, 
המועצה הישראלית 

לבנייה ירוקה 

ימי ג'                                                  
09:0021.02.23 עד 15:15

21 ש"אהסכמי פיתוח 
)3 מפגשים(

ימי ד'                                                  עו"ד שחר בן עמי
09:0022.02.23 עד 15:15

העיר הישראלית 
2030: תכנון עירוני 

מחוץ לקופסא

 63 ש"א 
ימי ב'                                                  עמותת מרחב)9 מפגשים (

09:0024.04.23 עד 15:15

ניהול נכסים 
עירוניים

28 ש"א
)4 מפגשים(

עו"ד עודד ברקמן/ 
עו"ד אלון חג'בי

ימי ד '                                                  
09:00 עד 15:15

03.05.23

קורסים

קורסים

חדש 

חדש 

https://www.masham.org.il/uploads/n/1657784447.6488.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657784447.6488.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662550112.2598.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662550112.2598.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658668024.5282.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658668024.5282.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661409360.6688.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661409360.6688.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422832.1933.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422832.1933.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422832.1933.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422832.1933.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657785523.5913.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657785523.5913.pdf
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(3nf54wqcgxhaqrh2dxckke4v))/search_activity.aspx?event_no=668163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(3nf54wqcgxhaqrh2dxckke4v))/search_activity.aspx?event_no=668163
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 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

חינוך

פיתוח מקצועי 
למנהלי/ות 

מחלקות הגיל רך 
70 ש"א

שירה גידור, )10 מפגשים(
סמינר הקיבוצים

ימי ב'                                              
09:0005.12.22 עד 15:15

סוגיות נבחרות 
ביישום הרפורמה 
בחינוך המיוחד- 

היבטים משפטיים 
ופרקטיים

28 ש"א
)4 מפגשים(

ימי  ד'                                                  עו"ד נועה בן אריה
09:00 עד 15:15

04.01.23

דיני חינוך- הלכה 
למעשה

 42 ש"א 
)6 מפגשים(

ימי  ב'+ה'                                             עו"ד נועה בן אריה
09:0004.05.23 עד 15:15

סוגיות עומק 
בחינוך המיוחד-
לוותיקים ובוגרי 

מחזור א

28 ש"א 
)4 מפגשים(

יקבע- אחת עו"ד נועה בן אריה
לרבעון                           

09:00 עד 15:15

יקבע

כלכלה וכספים

ראש הרשות, 
המערך הכספי 
והחיוב האישי 

30 ש"א 
)5 מפגשים(

רו"ח גולן זריהן 
)LL.B משפטן(

ימי ג'                                                  
10:0008.11.22 עד 15:00

כלים ישומיים 
להטמעת רפורמת 

הגפ''ן
21 ש"א 

)3 מפגשים(
ימי ב'                                             רו"ח רון פישמן

09:0014.11.22 עד 15:15

מיצוי תקציבי 
חינוך

49 ש"א 
רו"ח רון פישמן)7 מפגשים(

ימי ב' 
09:0005.12.22 עד 15:15

בקרת תקציבי 
רווחה למנהלי 

רווחה

49 ש"א 
רו"ח רון פישמן)7 מפגשים(

ימי ג'                                                  
09:0007.02.23 עד 15:15

קריאה וניתוח 
דוחות כספיים 

 28 ש"א
רו"ח ועו"ד )4 מפגשים(

שמחה לב

ימי ג'                                                  
09:0007.02.23 עד 15:15

סוגיות מעשיות 
בגבייה

77 ש"א 
עו"ד ברוך חייקין)11 מפגשים(

ימי ב'                                                  
09:0027.02.23 עד 15:15

קורסים

חדש 

מחודש

מחודש

מחודש

חדש 

9

https://www.masham.org.il/uploads/n/1657784943.2352.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657784943.2352.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657784943.2352.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659267401.9685.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659267401.9685.pdf
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(021vfxwmwhtfnea2u2ldvr4g))/search_activity.aspx?event_no=435163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(021vfxwmwhtfnea2u2ldvr4g))/search_activity.aspx?event_no=435163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(021vfxwmwhtfnea2u2ldvr4g))/search_activity.aspx?event_no=435163
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659855005.4850.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659855005.4850.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659855141.2441.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659855141.2441.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659855141.2441.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658724274.3167.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658724274.3167.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249938.7265.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249938.7265.pdf
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 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

מיחשוב, מערכות מידע

יישומי אופיס 
32 ש"א  365 - למנמרים    

 )4 מפגשים(
ימי ד'                                                  "כרמל הדרכה" 

09:00 עד 16:00
14.12.22

מינהל, מזכירות, אדמיניסטרציה

מנהלני/ות בבתי 
ספר-גמישות 

פדגוגית ניהולית
 120 ש"א

אלונה נדיר)17 מפגשים(
ימי ג'                                                  

09:0008.11.22 עד 15:15

מנהלני/ות בבתי 
ספר-גמישות 

פדגוגית ניהולית
 120 ש"א

)17 מפגשים(
ימי ד'                                                  אלונה נדיר

09:0009.11.22 עד 15:15

מנהלני/ות בבתי 
ספר-גמישות 

פדגוגית ניהולית
 120 ש"א

אלונה נדיר)17 מפגשים(
ימי ב'                                                  

09:0014.11.22 עד 15:15

הכשרה מקצועית 
למזכירות השירות 

הוטרינרי 

42 ש"א 
ד"ר תיקה בר און,   )6 מפגשים(

רינת גיל         

ימי א'                                                  
09:0005.02.23 עד 15:15

כלים יישומיים 
לניהול לשכה 

ברשות המקומית
 70 ש"א

ימי  ד'                                               אבי סיקסיק)10 מפגשים(
09:00 עד 15:15

15.03.23

הכשרת 
מנהלני/ות 

לעדכונים במערכת 
גפ"ן

 14 ש"א
 )2 מפגשים(

יקבעיקבעאלונה נדיר

ניהול לשכה בעידן 
הדיגיטלי 

 63 ש"א
)9 מפגשים(

תפנית- 
האוניברסיטה 

הפתוחה

יקבעיקבע

משאבי אנוש/כח אדם/שכר

כלים לליווי עובדים 
בתהליך פרישה 

 21 ש"א 
ימי ג'                                                  אלרועי אמרני )3 מפגשים(

09:00 עד 15:15
06.09.22

בדרך אל הפנסיה: 
דגשים וזכויות 

פנסיוניות

 21 ש"א 
ימי ג+ד'                                                  אלרועי אמרני )3 מפגשים(

09:00 עד 15:15
02.11.22

קורסים

חדש 

חדש 

חדש 

מחודש

מחודש

מחודש

מחודש

מחודש

https://www.masham.org.il/uploads/n/1662291840.4138.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662291840.4138.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662291840.4138.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658728044.7020.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249732.8833.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249732.8833.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249732.8833.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659846777.6160.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659846777.6160.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659846993.2444.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659846993.2444.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659846993.2444.pdf
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 84 ש"אהסכמי שכר 
ימי ד'                                                  ויקי אדלר)12 מפגשים(

09:0016.11.22 עד 15:15

הכשרת רכזי כוח 
אדם ברשויות 

המקומיות כזרוע 
המבצעת את ניהול 

המשאב האנושי

 42 ש"א 
ימי ב'                                                  אלרועי אמרני)6 מפגשים(

09:00 עד 15:15
12.12.22

סוגיות בהעסקת 
סייעות 

 28 ש"א
ויקי אדלר)4 מפגשים(

ימי ג'                                                  
09:0013.12.22 עד 15:15

כלים מקצועיים 
לוועדי עובדים 

ביישום מיטבי של 
חוקת העבודה 

ברשויות המקומיות

 42 ש"א 
)6 מפגשים(

אלרועי אמרני,
רועי סגל

ימי ה'                                                  
09:00 עד 15:15

15.12.22

שכר עובדי הוראה 
ברשויות המקומיות

 49 ש"א 
ימי ג'                                                 אלרועי אמרני)7 מפגשים( 

09:00 עד 15:15
03.01.23

סוגיות בעבודת 
מנהל משאבי 

האנוש בשלטון 
המקומי בעידן 

המודרני 

21 ש"א
אלרועי אמרני)3 מפגשים(

ימי ג'                                                
09:0010.01.23 עד 15:15

דיני עבודה- 
תשתית חוקית 

ונורמטיבית לניהול 
המשאב האנושי

 56 ש"א
)8 מפגשים(

אלרועי אמרני,
ויקי  אדלר

ימי ג'                                                  
09:0031.01.23 עד 15:15

מכרזי כוח אדם 
וגיוס עובדים 

42 ש"א
ימי ב'                                                  אלרועי אמרני )6 מפגשים(

09:00 עד 15:15
17.04.23

ממשקי עבודה בין 
מחלקות משאבי 
האנוש והשכר 

בדגש על מנגנוני 
בקרה

 49 ש"א 
)7 מפגשים(

עו"ד דן בן חיים,
אלרועי אמרני

ימי ב'                                                  
09:0029.05.23 עד 15:15

קורסים

חדש 

חדש 

מחודש

https://www.masham.org.il/uploads/n/1658668660.6571.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060272.8489.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060272.8489.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060272.8489.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060272.8489.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060272.8489.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661059807.4707.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661059807.4707.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060087.8744.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060087.8744.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060087.8744.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060087.8744.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661060087.8744.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249101.6458.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249101.6458.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659250071.4345.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659250071.4345.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659250071.4345.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659250071.4345.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249429.5768.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659249429.5768.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661671997.7030.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661671997.7030.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661671997.7030.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661671997.7030.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661671997.7030.pdf


12

 שם הקורס             היקף השעות          יעוץ אקדמי                יום ושעה                  תאריך פתיחה

מנהלי יחידות נוער וצעירים

פיתוח מנהלים-  
למנהלי מחלקות 

נוער

 60 ש"א
מיכל דוקטור )10 מפגשים(

ימי ג'                                                  
09:0015.11.22 עד 15:15

פיתוח מנהלים 
למנהלי יחידות 

הצעירים
יקבעיקבעיקבעיקבע

ניהול כללי

מנהלות בכירות 
לומדות יחד

28 ש"א
 )4 מפגשים(

ויוי וולפסון
 עמותת כ''ן                      

ימי ג'                                                  
09:0008.11.22 עד 15:15

הכשרת מנהלי 
אירועים שאינם 

דורשי רישוי
48 ש"א 

ימי ג'+ה'                                                  ד"ר אבי גריפל)6 מפגשים(
09:00 עד 15:15

22.11.22

אתגרי שירות 
בעולם העבודה 

החדש 
42 ש"א 

)6 מפגשים(
ד"ר שרי ארליך 

וחמי גלילי חן
ימי ב'                                                  

09:00 עד 15:15
02.01.23

 תוכנית פיתוח 
והעצמת מנהלים

60 ש"א
ימי ב'                                                  מיכל דוקטור  )10 מפגשים(

09:00 עד 15:15
02.01.23

משא ומתן 
אינטגרטיבי 
שיתופי- כלי 

לניהול ויישוב  
סכסוכים

28 ש"א 
)4 מפגשים(

עו"ד ריקי קראוס 
ימי ה'                                                  

09:0005.01.23 עד 14:15

דיני מכרזים 
מוניציפאליים

 49 ש"א 
)7 מפגשים(

ימי ד'                                                  עו"ד עמיחי ויינברגר
09:00 עד 15:15

18.01.23

סוגיות משפטיות 
בנושא מכרזים 
PPP- מורכבים

BOT

 21 ש"א 
עו"ד לירן ולצמן)3 מפגשים(

ימי ב'                                                  
09:0013.02.23 עד 15:15

ניהול בכיר לנשים 
בשלטון המקומי

49 ש"א 
)7 מפגשים(

ויוי וולפסון,
 עמותת כ''ן

ימי ג'                                                  
09:00 עד 15:15

02.05.23

קורסים

חדש 

חדש 

חדש 

חדש 

מחודש

https://www.masham.org.il/uploads/n/1662293518.8411.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662293518.8411.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662293518.8411.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662292130.1934.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662292130.1934.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661672136.4758.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661672136.4758.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661672136.4758.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658724772.8674.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658724772.8674.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658724772.8674.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1656923323.2782.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1656923323.2782.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290061.4284.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290061.4284.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290061.4284.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290061.4284.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290061.4284.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661408640.5271.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661408640.5271.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658667622.4586.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658667622.4586.pdf
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סוגיות עומק 
במכרזי הרשויות 

המקומיות ובניהול 
הסכמי התקשרות 

- שלב א'

21 ש"א 
)3 מפגשים(

ימי ד'                                                  עו"ד עמיחי ויינברגר
09:00 עד 15:15

17.05.23

ניהול פרויקטים- 
כלים ושיטות 

לניהול פרויקט 
מוצלח 

28 ש"א 
 )4 מפגשים(

דוד מלניק
ימי ב'                                                  

09:0005.06.23 עד 15:15

סוגיות עומק 
במכרזי הרשויות 

המקומיות ובניהול 
הסכמי התקשרות 

- שלב ב'

 21 ש"א 
ימי ד'                                                  עו"ד עמיחי ויינברגר)3 מפגשים(

09:00 עד 15:15
07.06.23

28 ש''אבניית צוות מנצח
יקבעיקבערינת גיל)4 מפגשים(

תאגידים עירוניים

מנכ"לים בחברות 
עירוניות

 126 ש"א
ימי ד'                                                  עו"ד ורו"ח שמחה לב ) 18 מפגשים(

09:00 עד 15:15
23.11.22

דירקטורים 
לתאגידים עירוניים 

ומוניציפאליים

 70 ש"א
ימי ב'                                                  עו"ד גיא ויצ'לבסקי)10 מפגשים(

09:00 עד 15:15
28.11.22

דירקטורים 
לתאגידים עירוניים 

ומוניציפאליים

 70 ש"א
ימי ב'                                                  עו"ד גיא ויצ'לבסקי)10 מפגשים(

09:00 עד 15:15
01.05.23

קורסים

חדש 

חדש 

https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422223.6523.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422223.6523.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422223.6523.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422223.6523.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422223.6523.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659358591.8278.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659358591.8278.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659358591.8278.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659358591.8278.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258141.5838.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258141.5838.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658724382.4977.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658724382.4977.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658724382.4977.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658668369.9947.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658668369.9947.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658668369.9947.pdf
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משפטי

דיני בחירות-
מוכנות הרשות 

לבחירות 2023 - 
חדש )מחזור א'(

28 ש"א
 )4 מפגשים(

עו"ד איתן הברמן 
ועו"ד אורי הברמן

ימי ב'                                                
09:0014.11.22 עד 15:15

דיני בחירות-
מוכנות הרשות 

לבחירות 2023 - 
חדש )מחזור ב'(

28 ש"א 
)4 מפגשים(

עו"ד איתן הברמן 
ועו"ד אורי הברמן

ימי ב'                                                
09:0009.01.23 עד 15:15

ליטיגציה 
מנהלית-ניהול 

עתירות בנושאים 
מוניציפאליים 

28 ש"א 
ימי ג'                                                  עו"ד אורי הברמן)4 מפגשים(

09:00 עד 15:15
02.05.23

רב -תחומי

הכשרת פקחי 
אופניים

23 ש"א 
יום  ג'                                             עו"ד רוני לוינגר)3 מפגשים(

09:0013.09.22 עד 16:00

הכשרת מפקחי 
רישוי עסקים

14 ש"א
ימי ד' + ה'                                      משה דהאן )2 מפגשים( 

09:00 עד 15:15
 21.09.2022
22.09.2022

ניהול רשומות 
וארכיון ברשות 

המקומית
28 ש"א

 )8 מפגשים(
רחל ריינשטיין 

ואורית גפני
ימי ג'                                           

13:30 עד 16:00
25.10.22

הכשרה למפקחים 
וטרינריים וכלבנים 

רשותיים 

77 ש"א
ד"ר תיקה בר און )11 מפגשים(

ימי א'                                                  
09:0006.11.22 עד 15:15

גישור מקצועי- 
לישוב וניהול 
קונפליקטים

60 ש"א 
ימי ד'עו"ד ריקי קראוס)10 מפגשים(

09:00 עד 14:15
09.11.22

הכשרה לממונות/
ממונים על מניעת 

הטרדה מינית 
ברשויות המקומיות

70 ש"א
ימי - ד'                                               מרכז סיוע ת"א )10 מפגשים(

09:00 עד 15:00
28.12.22

הכשרת רכזי 
נגישות 

49 ש"א 
ימי ד'                                                  אדר' נתי זיו)7 מפגשים(

09:00 עד 15:15
04.01.23

קורסים

מחודש

חדש 

חדש 

https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659258640.9771.pdf
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(4xfed0eupgvwj42ax5vaophg))/search_activity.aspx?event_no=667163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(4xfed0eupgvwj42ax5vaophg))/search_activity.aspx?event_no=667163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(4xfed0eupgvwj42ax5vaophg))/search_activity.aspx?event_no=667163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(4xfed0eupgvwj42ax5vaophg))/search_activity.aspx?event_no=667163
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659255314.9213.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659255314.9213.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659514961.3145.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659514961.3145.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657629338.5565.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657629338.5565.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657629338.5565.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658820805.1031.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658820805.1031.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658820805.1031.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659270462.5064.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659270462.5064.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659270462.5064.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422638.7868.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661422638.7868.pdf
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שיווק דיגיטלי 
וניהול קמפיינים 

ברשויות המקומיות
35 ש"א

יוסי לוי )5 מפגשים(
ימי  ג'                                              

09:0017.01.23 עד 15:15

הכשרה בסיסית 
ברישוי עסקים 

)שלב א'( 
והסמכת מפקחי 

רישוי עסקים

112 ש"א
ימי ג '                                       משה דהאן )16 מפגשים( 

09:00 עד 15:15
17.01.23

 יזמות, ניהול 
והובלה  בעבודת 
היועצת לקידום 
מעמד האשה 

42 ש"א 
ימי ד'                                               רות סופר )6 מפגשים(

09:00 עד 15:00
15.02.23

להיות דירקטורית- 
מהלכה למעשה

42 ש"א
 )6 מפגשים(

עו"ד אפרת שוהם 
הילדסהיימר

ימי ב' -                                           
09:0013.03.23 עד 15:15

גישור מקצועי- 
לישוב וניהול 
קונפליקטים

60 ש"א
ימי ד'                                               עו"ד ריקי קראוס )10 מפגשים(

09:00 עד 14:15
03.05.23

הכשרה לביטחון 
עירוני

49 ש"א
מוטי עובד )7 מפגשים(

ימי ג' -                                             
09:0009.05.23 עד 15:15

רישוי עסקים 
שלב ב' - רישוי 

עסקי מזון 
יקבעיקבע יקבע יקבע 

קורסים

חדש 

חדש 

חדש 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
ילנה נוי בטלפון: 03-6844254

עידית בליזובסקי בטלפון: 03-6844232
 

https://www.masham.org.il/uploads/n/1657785943.9877.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657785943.9877.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1657785943.9877.pdf
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(f5d02zdmmbfgqht1zxgoe5fo))/search_activity.aspx?event_no=676163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(f5d02zdmmbfgqht1zxgoe5fo))/search_activity.aspx?event_no=676163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(f5d02zdmmbfgqht1zxgoe5fo))/search_activity.aspx?event_no=676163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(f5d02zdmmbfgqht1zxgoe5fo))/search_activity.aspx?event_no=676163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(f5d02zdmmbfgqht1zxgoe5fo))/search_activity.aspx?event_no=676163
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290879.7739.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290879.7739.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290879.7739.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290879.7739.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1662290879.7739.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661671715.5232.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1661671715.5232.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659270325.5445.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659270325.5445.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1659270325.5445.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658821356.4145.pdf
https://www.masham.org.il/uploads/n/1658821356.4145.pdf


כנסים מקצועיים 2023-2022

השתלמויות

רבעון 4 - 2022

מנהלי ועובדי רישוי עסקים ושילוט
קהל יעד: מנהלי ועובדי רישוי עסקים ברשויות ובמשרדי הממשלה, 

עובדי מחלקות משפטיות העוסקים ברישוי עסקים ברשויות 
המקומיות ומשרדי הממשלה. עובדי מחלקות הנדסה ברשויות 

המקומיות להם קשר לרישוי עסקים

מנהלי ועובדי מערכות המידע ברשויות המקומיות 
)מחשוב תקשורת ואבטחת מידע(

קהל יעד: מנהלי מערכות מידע, רכזי מחשוב, פרוייקטורים עסקים

מנהלי/ות הספריות הציבוריות 
קהל יעד: מנהלי ספריות ציבוריות 

תחשיבנים/תחשיבניות
קהל יעד: תחשיבנים ותחשביניות באגף הרווחה )עובדי מינהל וזכאות(

מנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות הסביבה 
קהל יעד: מנהלי ועובדי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות הסביבה 

מנהלי תקציבים, חשבים ומנהלי חשבונות ראשיים
קהל יעד: גזברים, מנהלי תקציבים, חשבים ומנהלי חשבונות ראשיים

מנהלי גבייה וממונים על ההכנסות
קהל יעד: גזברים, מנהלי וסגני מנהלי מחלקות גבייה, ממונים על ההכנסות, 

מנהלי ארנונה, מנהלי מיסים

מזכירות שפ"ח, רווחה, חינוך ומתי"א
קהל יעד: מזכירות שפ"ח, רווחה, חינוך ומתי"א

ראשי רשויות דרוזיות וצ'רקסיות
קהל יעד: ראשי רשויות מהמגזר הדרוזי והצ'רקסי
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רבעון 1 - 2023

מנהלי ועובדי מחלקות הנוער
קהל יעד: מנהלי ורכזי יחידות נוער

ראשי רשויות ערביות
קהל יעד: ראשי רשויות מהמגזר הערבי

ראשי רשויות ערי פיתוח 
קהל יעד: ראשי רשויות ערי פיתוח ופריפרייה

מנהלי חינוך
קהל יעד: מנהלֿי/ות אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, סגניהם 

ומנהלי/ות, המחלקות הייעודיות של גנ"י, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי וחינוך 
מיוחד/ פרט

עו''סים, רכזים ומנהלי מסגרות בתחום מוגבלות
שכלית התפתחותית בקהילה

קהל יעד: עו"סים, רכזי תחום מוגבלות שכלית 
התפתחותית ונכויות ברשויות המקומיות,

מפקחים ומנהלי מסגרות בקהילה לאנשים עם מש"ה         

קב"טים וממונים על הביטחון
קהל יעד: קב"טי מוסדות חינוך ומנהלי הביטחון והחירום, ממונים על תחום 

המוס"ח במשרד החינוך, הפנים, פקע"ר ורח"ל 
הערות: ההשתתפות בכנס מותנית באישור משרד החינוך ומרכז השלטון 

המקומי

17השתלמויות



רבעון 2 - 2023

רבעון 3 - 2023

חשבי שכר
קהל יעד: חשבי שכר

הערות: ההשתלמות מוכרת לגמול של לשכת רו''ח

מנהלי הרווחה
קהל יעד: מנהלי מחלקות רווחה

מנהלי ההון האנושי
קהל יעד: סמנכ"לים, מנהלי אגפי ומנהלי מחלקות ההון האנושי/ משאבי אנוש, 

רכזי משאבי אנוש בכירים, מנהלי הדרכה

מנהלי/ות לשכת ראשי רשויות
קהל יעד: מנהלות לשכת ראש הרשות

מהנדסי ואדריכלי ערים
קהל יעד: מהנדסי וסגני מהנדסי ערים, אדריכלים, יו"ר ועדות מחוזיות 

לתכנון ובנייה

יועצות לקידום מעמד האישה
קהל יעד: יועצות לקידום מעמד האישה, פעילות מובילות, יו"ר מועצת נשים, 

פעילות במעגלי נשים, פורומים וכדומה.
הערות: השתתפות פעילות מותנית בהמלצת היועצת העירונית ובאישור מרכז 

השלטון המקומי

מנהלי ורכזי הקליטה 
קהל יעד: מנהלי מחלקות, עובדי ורכזי מחלקות הקליטה ופרוייקטורים

השתלמויות

מנהלי חשבונות, מזכירות בכירות ועובדים בנושא שירות 
קהל יעד: מנהלי חשבונות, מנהלי/ות לשכות - סגן ראש העיר, מנכ"ל, מזכיר, 

גזבר, מבקר, מהנדס ובעלי תפקיד שנותנים שירות לתושב

לפרטים ניתן לפנות:
  עדי דורה, מנהלת תחום השתלמויות,

 adid@masham.org.il - בטלפון – 03-6844252 מייל 
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  יום עיון בנושא:

ספטמבר 2022מכרזי תוכנות שכר, משאבי אנוש ונוכחות1

קנסות מנהליים, פקודות הכלבת וחוק 2
ספטמבר 2022הסדרת הפיקוח על כלבים

נובמבר 2022יום עיון ביטוח3

דצמבר 2022חופש המידע ברשויות המקומיות4

5
בחירות 2023 -יום עיון למנכ"לים. גזברים, 

יועמ"ש, מנהלי משאבי אנוש 
דצמבר 2022

תיקון 139, חלופת שקד וביטול תקנות 6
דצמבר 2022ההקלה

ינואר 2023בחירות 2023 -יום עיון לראשי רשויות 7

ינואר 2023יום עיון למנהלי/ות לשכות ראשי רשויות8

חריגת שכר ובדיקת שכר מנקודת מבטו של 9
ינואר 2023משרד האוצר

ינואר 2023נגישות שירות10

פברואר 2023שוויון הזדמנויות בעבודה11

ימי עיון

19 יום עיון



הערכות ורווחת העובדים, שימור עובדים 12
פברואר 2023וניהול שינויים

פברואר 2023קולות קוראים וגיוס תקציבים13

מרץ 2023שיפוי ימי מחלה לעובדי הוראה14

15
הסכמים חריגים ותוספות ייחודיות בשכר 

מוניציפאלי
מרץ 2023

מרץ 2023היבטים כלכליים ותפעוליים בנושא מכרזים16

מאי 2023מכרזי כ"א למנכ"לים וגזברים17

יוני 2023חוק הגברת האכיפה18

יוני 2023זכויות וחובות ביטוח לאומי ומס הכנסה19

יקבערענון לפקחי אופניים20

יקבעשיתוף ציבור21

יום עיון 20
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מרכז השלטון המקומי ומשרד החינוך שמו להם יעד לקיים הכשרה מקיפה ואיכותית 
לסייעות בגני הילדים ברשויות המקומיות. הקורס מכשיר את הסייעות לתפקוד יעיל ונכון 

יותר במסגרת החינוכית באמצעות פיתוח תפיסת התפקיד ומשמעות עבודת הסייעת, הבנת 
תהליכים חינוכיים המתרחשים בגן הילדים, הקניית מיומנויות בסיסיות להתמודדות עם מצבים 

חברתיים ופתרון בעיות שונות בגן. 
• הכשרה של 270 שעות מוכר מל"ג. 

• הקורס מועבר ע"י מוסדות לימוד להכשרת מורים ומפוקח ע"י מרכז השלטון המקומי.
• התעודה הינה מטעם מרכז השלטון המקומי והמוסד המלמד ומקנה לעומדים בדרישות, 

זכאות לגמול השתלמות. 
• שחר און – מעניקה החזר בסך 1,200 ₪ מדי שנה לזכאים העומדים בדרישות שחר און. 

לפרטים ניתן לפנות: 
מילי סול, רכזת תחום קורס סייעות– 03-6844223, 

  mili@masham.org.il :או במייל

מרכז השלטון המקומי בשיתוף איגוד מנהלי חינוך וסמינר הקיבוצים פיתחו עבור הסייעות 
מגון הכשרות פרקטיות ואופרטיביות לעבודת הסייעת זאת במטרה להעלות את רמתם של 

העוסקים בגיל הרך כיום והבטחת זרם גובר של עובדים בעלי הכשרה נאותה בעתיד. עובדים 
אלה יעניקו חינוך טוב ואיכותי לילדי הגיל הרך בעיר, חינוך המתבסס על ידע מקצועי ועל 

תחושת חשיבות ומשמעות בעיסוקם.

מטרות ההכשרה: 
•העמקת ידיעותיהן של המשתתפות בנושאים פדגוגיים והתפתחותיים בגיל הרך.

•הקניית יכולות מתקדמות לשילוב ויישום הידע העיוני בעבודה המעשית.
•המשך התפתחות אישית ומקצועית בהתאם לעבודה בגני הילדים של המאה ה 21.

קהל יעד:
סייעות בגני ילדים העובדות עם ילדים בגילאי 3-6

סייעות לגיל הרך

פיתוח מקצועי לסייעות גני הילדים 
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כללי:
הקורס מתקיים ברשות המקומית, הרשות נדרשת לכיתה נאותה הכוללת שולחנות, כיסאות 

ועזרים טכניים וכן רכז קורס שיהיה אחראי על בדיקת נוכחות ודיווחי מרצים. 
הרכז לא יכול להיות תלמיד מהקורס.

הקורסים הינם בהיקף של 40 שעות ועלות קורס הינה 27,000 ש''ח.

פירוט הקורסים:
• הכלה והשתלבות

קורס העוסק בתפיסת ההכלה ומשמעותה לסייעת הגן, מה בין שילוב להכלה, חשיפה לחוק 
ולעקרונות תכנית ההכלה וההשתלבות, תוך הקניית מיומנויות עבודה בגן הטרוגני, שיתוף ודיון 

בדוגמאות ומקרים של שילוב ילדים בגן.

• ילדים בעלי התנהגויות מאתגרות
הקורס עוסק בתפיסת אקלים גן וחשיבותו בגיל הרך , שיתוף הפעולה גננת-סייעת לביסוס 

אקלים חינוכי מיטבי בגן הילדים. הסייעות תלמדנה ליישם עקרונות, להעמיק יכולות 
ותחשפנה לכלים יישומיים לויסות רגשי ולהתמודדות עם סיטואציות מורכבות בגן.

• הגן העתידי
הקורס עוסק בהכרות עם תפיסת הגן העתידי והחדשנות שבה - פדגוגיה איכותית בסביבה 
חדשנית המשתנה תדיר, זהותה המקצועית של הסייעת, תפיסת התפקיד בזיקה לפדגוגיה 

חדשנית. הסייעות יחשפו במסגרת הקורס לדגמי עבודה בארץ ובעולם.

• הסייעת כמנהיגה חינוכית
הקורס עוסק בהבניית זהות אישית ומקצועית לסייעות גני הילדים, בהשפעה ההדדית בקשר 

סייעת - קהילת הגן וחשיבותה. בקורס ינתן דגש וילמדו טכניקות ומיומנויות בתקשורת 
בינאישית אפקטיבית, עבודת צוות, מיקוד שליטה פנימי וחיצוני ובדרכים להתמודדות עם לחץ 

ושחיקה תוך תרגול סיטואציות מחיי היומיום בגן ולמידה מהצלחות.

לפרטים ניתן לפנות:
 הדר כרמי אלון - המרכז לגיל הרך 

בית הספר ללימודים מתקדמים, מכללת סמינר הקיבוצים
hadar.carmialon@smkb.co.il בטלפון: 03-6902348 במייל 
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תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי
התואר מעניק תשתית ידע רחבה במדעי החברה תוך התמקדות במדיניות הציבורית על מגוון 

היבטיה השונים. במסגרת הלימודים מתקיימות הרצאות אורח של בעלי תפקידים ממרכז 
השלטון המקומי ומהרשויות כאחד.

הסטודנטים מקבלים כלים להבנת ההיבטים הכלכליים, החברתיים, המשפטיים והפוליטיים של 
השלטון המקומי ומעמיקים בניתוח היחסים של השלטון המקומי מול השלטון המרכזי.

הלימודים מתקיימים ברשויות המקומיות בהתאם לדרישת הרשות ובהתאם למספר 
משתתפים מינימלי.

עד היום לומדו בתוכנית כ-2,000 סטודנטים מאילת שבדרום ועד מג'דל שמס שבצפון.

מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה, מקיימים קבוצות לימוד לתואר 
ראשון ולתואר שני ברשויות השונות ברחבי הארץ בהתאם לביקוש ולמינימום משתתפים. בית 

הספר לשלטון מקומי הוא פרי שיתוף פעולה בין מרכז השלטון המקומי לבין האוניברסיטה 
הפתוחה. מיום הקמת בית הספר סיימו כ 2,000 בוגרים את לימודי התואר הראשון והשני 

בהצלחה.

בית הספר לשלטון המקומי המשותף 
למרכז השלטון המקומי והאוניברסיטה הפתוחה

התכנית היא בין-תחומית ומשלבת את עולמות הידע של מדע המדינה, סוציולוגיה וכלכלה. 
הקו המנחה שלה הוא הממשק שבין פוליטיקה למדיניות ציבורית, והדבר מתבטא בקורסים 

הממוקדים בעולם התוכן של ממשל, תיאוריה פוליטית וסוציולוגיה פוליטית לצד מדיניות 
ציבורית. התכנית תסייע לשיפור האיכות המקצועית של העובדים/ות בשירות הציבורי בזכות 

השילוב של לימודי תיאוריה עם קורסים יישומיים ובהם כתיבת נייר מדיניות, ניתוח מדיניות 
ופרוייקטי שטח/מחקר. התכנית מציעה מסלול ללא תזה ומסלול המאפשר כתיבת תזה.

במסגרת התכנית תוצע מגמת התמחות בשלטון מקומי. 
לפרטים נוספים ניתן לקבל ב:

https://academic.openu.ac.il/sociology/mapublicpolicy/pages/
 counseling.aspx

לפרטים ניתן לפנות:
 שרית אבישי, ראש תחום תפעול ופרט באונ' הפתוחה

saritav@openu.ac.il בטלפון: 09-7782194 במייל 

תואר שני בממשל ומדיניות ציבורית

https://academic.openu.ac.il/sociology/mapublicpolicy/pages/counseling.aspx 
https://academic.openu.ac.il/sociology/mapublicpolicy/pages/counseling.aspx 
https://academic.openu.ac.il/sociology/mapublicpolicy/pages/counseling.aspx 
https://academic.openu.ac.il/sociology/mapublicpolicy/pages/counseling.aspx 
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מפעל הפיס, בשיתוף מרכז השלטון המקומי, מעניק מלגה שנתית בסך כולל של 5,000 ₪ 
בכפוף ל- 60 שעות התנדבות בקהילה, ללומדים בתוכנית המשותפת לתואר הראשון והשני 

של האוניברסיטה הפתוחה ומרכז השלטון המקומי.

לפרטים ניתן לפנות:
 מיכל עמיר קצב , רכזת תחום פרויקטים ומלגות 

 michala@masham.org.il בטלפון: 03-6844248 במייל

מלגות מפעל הפיס - לתואר ראשון ושני בתוכנית הנלמדת בבית הספר 
לשלטון מקומי

24
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המסלול האקדמי של המכללה למינהל ומרכז השלטון המקומי בישראל 
מזמינים אותך ללמוד תואר שני M.A. בעיצוב חדשנות ויזמות

תכנית בינתחומית לתואר שני, היחידה מסוגה בישראל, המכשירה מנהלי חדשנות בלימודים 
בעלי אוריינטציה יישומית מעולמות של ערים חכמות, מרחבי למידה ועוד. 

מודל ותכני הלימוד מבוססים על מקרי מבחן והתמודדויות של הסטודנטים.ות מתוך העבודה 
ברשויות המקומיות, המאפשרים להשתמש בתוצרי הלימוד בהווה ובמבט צופה עתיד.

המכללה למנהל – המסלול האקדמי

שכר לימוד שנתי -

סך ההנחה לתואר - 5,000 ₪

שנה א' - 30,675 ₪ במקום 34,425 ₪ - 3 סמסטרים

שנה ב' - 10,225 ₪ במקום 11,475 ₪ - סמסטר אחד 

25
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מרכז השלטון המקומי מקיים שיתוף פעולה עם להב מנהלים של 
אוניברסיטת תל אביב: 

•ניהול משא ומתן  
פתיחה: 10 נובמבר 2022 | 8 מפגשים

ניהול משא ומתן אפקטיבי נשען על כישורים של דיאלוג, הקשבה, איתור והבנת הצרכים של 
הצדדים השונים והוא כלי הכרחי בסל הכלים של מנהלים לצורך השגת מטרות עסקיות. התכנית 

משלבת בין רקע תיאורטי וגישות מתקדמות לניהול מו"מ, יחד עם כלים פרקטיים הכוללים 
התנסויות מעשיות. הלימוד והתרגול בתוכנית ישפר את מיומנויות ניהול המשא ומתן שלכם וכך 

תגיעו מוכנים טוב יותר לשולחן המשא ומתן. 

•פיתוח עסקי ואסטרטגיה 
פתיחה: 25 אוקטובר 2022 | 11 ינואר 2023 | 17 מאי 2023  | קפסולות לבחירה

במציאות בה מודלים אסטרטגיים מאבדים מהרלוונטיות שלהם תוך זמן קצר, והיתרון התחרותי 
עלול להיעלם בין לילה, נדרשת גישה שונה של תכנון אסטרטגי ופיתוח עסקי, ליצירת ערך 

ולשמירה על עמדה תחרותית ייחודית. בתכנית תרכשו כלי ניתוח, תכנון, ניהול ויישום המבוססים 
על מודלים עסקיים מתחומי האסטרטגיה התחרותית וחדשנות אסטרטגית  שיסייעו לארגון 

לצמוח, להתבסס וליצור יתרון תחרותי בשווקים משתנים לאורך זמן.
 

•מנהיגות 
פתיחה: 13 מרץ 2023 | 10 מפגשים 

בעולם העסקי של היום השאיפה להצלחה דורשת למידה מתמדת והפגנת מנהיגות.  תכנית 
ייחודית זו פותחת צוהר לתיאוריות החדשות ביותר בתחום המנהיגות,  שעל בסיסן יילמדו כלים 

פרקטיים ומיומנויות ניהול אפקטיביות  להנעת עובדים ופיתוח מנהיגות אישית.

אוניברסיטת תל אביב- להב פיתוח מנהלים

לפרטים נוספים והרשמה: 
בטלפון: 03-6406626 

info@lahav.ac.il :במייל 
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תואר שני במשפטים-אוניברסיטת תל אביב- להב פיתוח מנהלים
תוכנית תל אביב נורת'וסטרן

התמחות במשפט ציבורי המשלב סמסטר קיץ בחו"ל.

תכנית ת"א-נורת'ווסטרן הינה תכנית ללימודי תואר שני במשפטים, התמחות במשפט ציבורי.
התוכנית מיועדת לעורכי ועורכות דין המבקשים להתמקד בעשייה ציבורית, וככזו היא בעלת 

תועלת יישומית משמעותית לעורכי ועורכות דין ברשויות מקומיות, פרקליטויות השונות, 
משרדי ממשלה, שופטים וכן לכלל המשפטנים מן השירות הציבורי. התכנית מיועדת מבחינת 

תכניה, מערכת השעות, והרכב משתתפיה – לאנשים העובדים משרה מלאה המעוניינים 
בחוויית לימודים שונה ומיוחדת. 

לפרטים נוספים והרשמה: 
אולגה מינסקיה

taunorthw@tauex.tau.ac.il :טל': 03-6405204, במייל
https://law.tau.ac.il/northwestern

68,200 ₪שכר לימוד שנתי -

הלימודים נערכים באוני' ת''א 
בימי שלישי אחה''צ ושישי בבוקר במשך 2 סמסטרים. 

סמסטר קיץ בן 4 שבועות בשיקגו בחודשי יולי אוגוסט.
בסוף הלימודים יקבלו המסיימים 2 דיפלומות, אחת מכל מוסד.
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הקריה האקדמית אונו

תואר שני במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות בבניית חוסן וניהול משברים  
הרשויות המקומיות בישראל הובילו בשנים האחרונות את הטיפול במשבר הקורונה והפכו 
לכוח חלוץ. לאור קביעה זו פיתחו בקריה האקדמית תואר שני עם התמחות בבניית חוסן 

וניהול משברים
תכניות הלימודים יישומיות ופרקטיות במהלכן לוקחים חלק ממיטב המרצים בעלי ניסיון וידע 

רב כגון: ניצב )גימ׳( אלון לבבי, גב' נורית דאבוש, משה בר סימן טוב, ד"ר ימית אלפסי, מר עובד 
יחזקאל, ד"ר שי בן יוסף, ניצב )גימ׳( צביקי טסלר ועוד. 

חוסן וניהול משברים המשבר העולמי הנוכחי לימד אותנו שהמשברים החדשים הם אזרחיים 
וקריטי שיהיה לנו חוסן וניהול משברים. 

ראשי התכנית: 
נורית דאבוש וניצב בגימלאות אלון לבבי

שכר לימוד: 
שכר לימוד מלא לתואר שני 38,850 ₪  הטבה ייחודית לעובדי שלטון מקומי 29,950 ש''ח

ימי הלימוד: 
הלימודים יתקיימו באוקטובר 2022 

הלימודים מתקיימים בקמפוס קרית אונו בלבד יום ד׳ בין השעות: 22:15-16:30,יום ו׳ )זום(
בין השעות: 13:30-8:30. מסגרת לימודים ייחודית: 4 טרימסטרים פרונטלים + טרימסטר נוסף 

לפרוייקט )שנה ו-3 חודשים(

לפרטים נוספים והרשמה
אפרת שלום, הקריה האקדמית אונו

בטלפון: 054-2112826 
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אוניברסיטת רייכמן -
הבינתחומי הרצליה

קורס Data Analytics למנהלים
פתיחה: אוקטובר 2022 

לכל מנהל ומחלקה בארגון שמבינים שחל שינוי דרמטי בעולם העסקי שבו המצליחים 
מתבססים על נתונים. לבעלי תפקידים המעוניינים למנף את הידע והנתונים שנמצאים ברשותם 

לצורך השגת יתרון תחרותי, הגדלת רווחים וצמיחה עסקית. למנהלים של ארגונים גדולים 
שמבינים שיש לאתגר את המנהלים והעובדים שתחתם להתקדם עוד שלב במהפכת הדאטה. 
הקורס מציע כלים וטכניקות יישומים כגון, ניתוח נתוני אמת של חברות מוכרות, תרגול אישי 

תוך שימוש בנתוני הארגון של המשתתף ועוד. 

 Experiential Learning קורס למנהלים חשיבת משא ומתן מורכב
פתיחה: אביב 2023 

במהלך הקורס נלמד בשיטת Experiential Learning ונשתמש בסימולציות כדי להבין כיצד 
לנטרל סכנה, כיצד להגיע לפשרה ולבסוף לנצח את היעדים העסקיים, כאשר לכל צד מניעים 

סותרים. דרך משחקי תפקידים תחרותיים, סימולציות שולחניות והכרת טכניקות של משא ומתן 
לשחרור בני-ערובה, תקבלו תובנות עמוקות על עצמכם במצבים מורכבים וכן כלים מעשיים 

לבניית פרופיל פסיכולוגי של הצד השני ולהשפעה על דינמיקות כאוטיות במשא ומתן. 

התכנית לאמנות הרטוריקה
פתיחה: אוקטובר 2022 

תכנית ההכשרה לאמנות הרטוריקה נבנתה והותאמה במיוחד לאתגרים של העידן החדש. 
מדובר בתכנית הדגל בלימודי רטוריקה בישראל. רטוריקה, תורת הנאום והשכנוע, היא המקצוע 

של כל המקצועות, ובעידן הקורונה תפקידה התרחב לאין שיעור. 
מנהלים בכירים, מרצים, יועצים ומטפלים, עצמאים ושכירים, נשים וגברים מכל התחומים 

מוצאים את עצמם נדרשים להביע רעיון, לגייס כסף, לנהל משא ומתן, להציג בדירקטוריון, לדבר 
למול המצלמה, להחזיק קהל, לדון ולהתייעץ בשפה חדשה שמשנה את כל מה שהכרנו.

התכנית Disruption. מודלים ניהוליים שוברי פרדיגמות 2021
פתיחה: דצמבר 2022 

פסקת תיאור: המגיפה העולמית והחדשנות הטכנולוגית משנות סדרי עולם ומטלטלות את 
המציאות הניהולית. השחקנים החדשים בזירה העסקית: ביג דאטה, אינטרנט של הדברים ובינה 

מלאכותית, יוצרים עומסים בלתי פוסקים ומאיימים על ארגונים ומנהלים. מהירות ההתרחשות 
בזירה הטכנולוגית מחייבת אימוץ של גישות פורצות דרך לניהול ומנהיגות, המטפחות ומקדמות 

פתרונות מהפכניים ושוברי פרדיגמות. התכנית כוללת 4 סדנאות שכל אחת מהן חושפת מודל 
ניהולי חדשני: סדנת מנהיגות משבשת Disruption, סדנת אומץ ניהולי Courage, סדנת 

.FeedForward וסדנת ניהול דרך חוזקות Resilience חוסן

לפרטים נוספים והרשמה: 
טלפון: 09-9527320 | 054-8942421
noam.dayan@idc.ac.il :מייל
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איגוד המהנדסים
קורס תכנון רמזורים:

הקורס באורך 8 מפגשים, פעם בשבוע בתאריכים: 16/05/2023-04/07/2023
בין השעות 11:00-15:00.

מטרת הקורס:
מטרת קורס זה הינה הקניית ידע מעשי ושימושי בתכנון צמתים מרומזרים, לאור ריבוי 
הפרויקטים והאתגרים התחבורתיים של מדינת ישראל והביקוש הרב למתכנני רמזורים. 

בנוסף, בימים אלה צפויה להסתיים כתיבת ההנחיות המעודכנות לתכנון רמזורים עבור משרד 
התחבורה. הנחיות אלה כוללות עדכונים נרחבים ומשמעותיים ברבים משלבי התכנון.

קהל יעד:
מהנדסים בוגרי הנדסה אזרחית, או העוסקים בתחום התחבורה והמעוניינים להרחיב ולעדכן 

את השכלתם המקצועית.

נושאים שיועברו בקורס:

⋅ מושגי יסוד בתכנון רמזורים 
⋅ בטיחות הצומת המרומזר

⋅ הסדר הנדסי לרמזור 
⋅ חישוב מטריצת בין ירוקים

⋅ תכנון רמזורים מופעלי תנועה 
⋅ תכנון גלאים

מחיר:
3,210 ש''ח 

לפרטים נוספים 
תמר טריטקוב בטלפון: 054-7832426

 info@engineering.org.il

⋅ תאום רמזורים בגל ירוק
⋅ מערכות ניהול תנועה

⋅ תאום בין תכנון לביצוע במנגנון
⋅ העדפה לתחבורה ציבורית ברמזורים

⋅ תוכנות לתכנון רמזורים



לשירותכם
רישום לפעילויות המינהל:

 www.masham.org.il לביצוע הרשמה יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי
תחת UniverCity -  פעילות הדרכה - רישום לפעילויות.

כל נרשם חייב בביצוע רישום למערכת תחת שם משתמש פרטי - כלומר, לא יהיה 
ניתן לבצע רישום של מספר משתתפים תחת אותו שם משתמש.

register@masham.org.il לסיוע בהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו במייל
או בטלפון 03-6844248 / 03-6844253

העברת תשלומים עבור פעילויות המינהל:
את התשלומים עבור פעילויות ההדרכה:

 יש להעביר טרם פתיחת הפעילות.
פרטי חשבון הבנק:

בנק דיסקונט - 11 | סניף הקריה - 034 |
 חשבון - 663700 | מס' מלכ''ר - 580002244

לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית יש להעביר אסמכתא לביצוע הפעולה,
sigald@masham.org.il למייל

בברכת שנת לימודים פוריה ומלמדת,
מינהל ללימודים מוניצפאליים
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