סילבוס תכנית ההכשרה "מנהיגי ומנהיגות המחר של מטה אשר"
בהובלת מחלקת ישובים בשיתוף מרכז צעירים ,מעברים ומפעם גליל מערבי ,בליווי מקצועי של חברת הייעוץ "לוטם"
תאריך
15/1/2019

מס'
מפגש
לפני
תחילת
הקורס

23/01/2019

1

30/01/2019

2

06/02/2019

3

13/02/2019

4

20/02/2019

5

27/02/2019

6

06/03/2019

7

שעות

נושא

תוכן/פירוט

שיוך לציר

שעות

16:00-20:15

הכשרת מנטורים

בניית קבוצת המנטורים ,תיאום ציפיות לתהליך והכשרה

כלל הצירים

4

16:00 - 17:30

פתיחה

18:00 - 20:15

פתיחה -ציר ניהולי

הכרות ,תאום ציפיות הצגת סילבוס ,היכרות עם המועצה
הסבר על הפרויקט והמנטורינג ,מהו ניהול ,מעגל הדאגה וההשפעה
הסבר על הסביבה הדיגיטלית של התוכנית

כללי

1.5

ניהולי

2

16:00 - 20:15

מבנה השלטון המרכזי-מקומי

מועצות אזוריות( ,מבנה דו רובדי) ויחסי הגומלין ביניהם

מקצועי

3.5

16:00 - 17:30

מבנה השלטון המרכזי-מקומי
המשך
תפיסת תפקיד וזהות ניהולית

מועצות אזוריות( ,מבנה דו רובדי) ויחסי הגומלין ביניהם

מקצועי

1.5

סגנוננות ניהול +אבחון ארגוני

ניהולי

2

בניית חזון ויעוד /חשיבה ותכנון אסטרטגי

ניהולי

1.5

כתיבת יעדים ותכניות עבודה  -חשיבה תוצאתית

ניהולי

2

מקצועי

1.5

מקצועי

2

18:00 - 20:15
16:00 - 17:30

תפיסת תפקיד וזהות ניהולית
הובלה לתוצאות :מאבחון
לתכנית פעולה

16:00 - 17:30

היבטים תכנוניים ותשתיתיים

תכנון במרחב הכפרי ,מדיניות ,מגמות ,דרכי פעולה

18:00 - 20:15

היבטים תכנוניים ותשתיתיים

דמוגרפיה תחזיות ,אוכלוסייה ופרוגרמה

16:00 - 17:30

סוגי מנהיגות

מנהיגות משרתת/מנהיגות מעצבת

18:00 - 20:15

ניהול והובלת אנשים

הנעת עובדים ,פיתוח והעצמת עובדים

16:00-20:15

כלכלה מקומית מקיימת

מה בין כלכלה לחברה?
הקשר בין תעשייה לקהילה
יזמויות
תעסוקה במרחב הכפרי
הרצאת אורח בנושא

18:00 - 20:15

מנהיגות ופיתוח
אישי
מנהיגות ופיתוח
אישי

מקצועי

1.5
2

3.5

תאריך

מס'
מפגש

13/03/2019

8

27/03/2019

9

03/04/2019

10

10/04/2019

11

17/04/2019

12

שעות

נושא

תוכן/פירוט

שיוך לציר

שעות

16:00 - 17:30

היבטים תקציביים

בניית תקציב ובקרה

מקצועי

1.5

18:00 - 20:15

היבטים ארגוניים מוסדיים

היבטים משפטיים של דיני אגודות

מקצועי

2

16:00 - 19:15

ניהול במערכת מורכבת

ניהול במציאות של ריבוי קבוצות אינטרס

19:15 - 20:15

ניהול במערכת מורכבת

גישור וניהול קונפליקטים

ניהולי
מנהיגות ופיתוח
אישי

2
1

מפגש עם 16:00-19:15
:מנהלי מחלקות מועצה
הנדסה ,גבייה ,מרכז
צעירים ,מרכז קהילתי
19:00 - 20:15

היבטים ארגוניים

מפגשים עם מנהלי מחלקות  -ממשקי עבודה ושיתופי פעולה

ניהולי

3.5

משוב אמצע

שאלון  +שיחה

ניהולי

1

16:00 - 17:30
18:00 - 20:15

היבטים משפטיים מוסדיים
היבטים קהילתיים

היבטים משפטיים
תוכנית אסטרטגית לישוב

מקצועי
מקצועי

1.5
2

16:00 - 17:30

היבטים תכנוניים ותשתיתיים

פיצול נחלות

מקצועי

1.5

18:00 - 19:00

היבטים תכנוניים ותשתיתיים

שיוך דירות

מקצועי

1

19:15 - 20:15

הצגת התקדמות בפרויקטים

פרויקטים

ניהולי

1.5

01/05/2019

13

16:00 - 19:00
19:15 - 20:15

היבטי חברה ,קהילה וקליטה
הצגת התקדמות בפרויקטים

שילוב ומיזוג קהילות ,שיח זכויות ושיח זהות
פרויקטים

מקצועי
מקצועי

2.5
1

15/05/2019

14

16:00 - 20:15

ניהול והובלת אנשים
ניהול והובלת אנשים

ניהול צוות
מתן משוב

ניהולי
ניהולי

3.5

22/05/2019

15

16:00 - 20:15

היבטי חברה ,קהילה וקליטה

חוסן קהילתי  -התמודדות עם מצבי משבר בקהילה

מנהיגות ופיתוח
אישי

3.5

29/5/2019

16

16:00 - 17:30
18:00 - 20:15

היבטי חברה ,קהילה וקליטה
יכולת הצגת נושא

בינוי קהילה
העברת מסרים ותקשורת קהילתית ,בניית מצגת

מקצועי
ניהולי

1.5
1.5

05/06/2019

17

9:00 - 15:00

יוזמה והובלה

יום סיור  9-15ביישוב ומפעל/עסק

מקצועי+ניהולי

8

12/06/2019

18

16:00 - 18:00
18:30 - 20:15

ניהול והובלת אנשים
ניהול והובלת אנשים

ניהול שינוי
הובלת שינוי -סיפור מקרה

ניהולי
ניהולי

2
1.5

תאריך

מס'
מפגש

19/06/2019

19

26/6/2019

20

3/7/2019

21

שעות

נושא

16:00 - 18:00

תהליכים דיגיטליים בקשר
עם התושב
ניהול בתוך מערכת מורכבת

נטוורקינג

16:00 - 18:00

תפיסת תפקיד וזהות ניהולית

ניהול על פי ערכים

18:30 - 20:15

הצגת פרויקטים חלק 1

הצגת פרויקטים

16:00 - 20:15

הצגת פרויקטים חלק 2
מפגש סיום

סיכום ומשוב ,חלוקת תעודות ,דברי סיכום

מקצועי
כללי

התקדמות בפרויקט ולמידה מהמנטור תו"כ עבודה (.)OJT

כלל הצירים

18:30 - 20:15

לאורך
הקורס
סה"כ
שעות
אקדמיות

מפגשים אישיים עם
המנטורים

תוכן/פירוט

שיוך לציר

שעות

הובלת תהליכים דיגטליים במרחב

מקצועי

1.5

ניהולי

2

מנהיגות ופיתוח
אישי
מקצועי

2
1.5
2.5
1
4.5
112

