
מבוא

לפרטים והרשמה 

אוכלוסיית היעד
מזכירות ומנהלות אדמיניסטרטיביות 

העובדות בשירות הווטרינרי הרשותי. 

יעוץ וניהול אקדמי
ד"ר אבי צרפתי - מנהל השירות הווטרינרי
רחובות ויו״ר ארגון הרופאים הווטרינריים 

ברשויות המקומיות
ד"ר תיקה בראון - מנהלת השירות הווטרינרי 

עיריית פתח תקווה ומזכירת הארגון
רינת גיל - יועצת, מנחה ומאמנת אישית וארגונית    

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 42 ש"א ) 6 מפגשים(                            

יום הלימודים: יום  א', אחת לשבוע,
בין השעות  09:00 עד 15:15

מועד פתיחת הקורס: 5 בפברואר   2023
מועדי הקורס : 05.02,  12.02, 19.02, 26.02,  

 12.03 ,05.03
 מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח' 

הארבעה 28, מגדל חאג'ג הצפוני, תל אביב. 
)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום(  

הכשרה למזכירות 
במחלקות וטרינריות רשותיות

בשיתוף ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי

מטרות הקורס
הכרת הבסיס החוקתי, מקצועי ומשפטי של מחלקה וטרינרית עירונית

הכרה בסיסית של מחלות זואונוטיות של כלבים וחתולים

גיבוש תפיסת תפקיד ומתן כלים להתמודדות עם לקוחות בשירות הווטרינרי, שירותיות והתמודדות עם

 קונפליקטים ותנאי לחץ

לראשונה מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים הווטרינריים מציע למזכירות השירות 
הווטרינרי קורס 

שיעסוק בהיבטים העיוניים והמעשיים להם הן נדרשות במסגרת עבודתן .  
לצד ידע מקצועי בתחום הווטרינרי  הכולל  הכרת חוקים, נהלים ותקנות הקשורים לעבודת 

המחלקה הווטרינרית  הן יקבלו כלים ומיומנויות לשיפור תפקודן כמזכירות המחלקה 
בנושאים של שרותיות, עבודה עם התנגדויות ועבודה בלחץ. 

Federation Of Local Authorities In Israelمركز السلطات المحلية

שכר לימוד
1,600 ₪ שכר הלימוד כולל הדרכה וכיבוד קל.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(55bikj3k0bf4szejjudebgr5))/search_activity.aspx?event_no=674163


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

נושאי הקורס

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של 85% משעות 
הקורס.   העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה 

מטעם מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים 
הווטרינרים ברשויות המקומיות . התעודה מזכה 
בשעות לגמול השתלמות משרד החינוך , בכפוף 

להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

חובות הקורס

חוקים ותקנות רלוונטיים
תפקידי השירות הווטרינרי העירוני

בניית תפיסת תפקיד: אני מאמין וזיקוק הערכים המרכזיים בתפקיד 
מיפוי חוזקות אישיות שיסייעו בתפקיד וקדימה

מיפוי אתגרים דילמות שעולות מהתפקיד ועקרונות התמודדות 
מיומנויות לשירות איכותי ללקוחות השירות הווטרינרי

התמודדות עם לקוחות מאתגרים, התנגדויות וקונפליקטים 
כלים לתקשורת אפקטיבית בתפקיד

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל 

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

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

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

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

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו 

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