
 

 

 

 

 

 

 
    

 אוכלוסיות  שינויים רבים חלו במרחב הכפרי בעשורים האחרונים ועדיין מתחוללים: צמיחה דמוגרפית וכניסת  
 חדשות, השתנות אופייה של הקהילה ותושביה, שינויים בתעסוקה ובפרנסה ועוד.   
 נפליקטים ומשברים. במרחב הכפרי עובדים בסביבה משתנה, מגוונת ולעיתים סוערת סביב קומנהלים   

                                                                          
 בו חברים משרדי הממשלה והגופים השונים העוסקים במרחב המכללה האקדמית כנרת נבחרה ע"י צוות היגוי ארצי,  
 בתהליכי למידה, מחקר והכשרה.  להוביל את הכשרת בעלי התפקידים במרחב הכפרי באזור הצפון  הכפרי,  

 בקורס זה, המועבר ע"י מומחים, מרצים ומנהלים בעלי ידע רב וניסיון מהשטח, תרכשו כלים מעשיים ותובנות   
 חדשות ועכשוויות מתחום המנהיגות, הניהול והובלת תהליכי שינוי וצמיחה במרחב הכפרי.   

 קהילה, צמיחה, תרבות, קליטה, שירותים, יושבי ראש, חברי  מנהלי מיועד למנהלים בפועל במרחב הכפרי:הקורס  
 וכמו כן למי שמעוניין לקחת חלק בתפקידי ניהול במרחב הכפרי . , הנהלה וכדו' 

  * בינוי ופיתוח קהילתי*  הבנת המבנה המשפטי והארגוני של ישובים * תמורות ושינויים במרחב הכפרי נושאי הלימוד:

הקשר של הישוב עם מועצה אזורית  * תהליכי צמיחה וקליטה בישובים * י של הצמיחה בראי קהילתיתכנון פיזמושגי יסודי ב

ניהול במציאות משתנה : פיתוח אישי ותקשורת  * ,ונפליקטים ותהליכי בניית הסכמותהתמודדות עם ק*  והמערכות האזוריות

 .רכישת כלים לניהול היישוב הכפרי * כלכלת הישוב*  אפקטיבית

 הקורס יילמדו בדרך של הרצאות וסדנאות. יתקיים יום סיור מקצועי לאחת המועצות, במהלכו יתקיים מפגש תכני 
 עם מנהלים בשטח ובעלי תפקידים רלוונטיים

    בהובלת תהליכי שינוי ביישובי  שנים 10מ למעלה  . עוסקת ומתמחה( (MBAארגונית יועצת :מריאלה פרחי  :רכזת הקורס
 י. ניהלה בעבר את היחידה לתכנון אסטרטגי במ.א. גולן.המרחב הכפר

 8.1.20: ת הקורסתיחפמועד 
   .16:00-20:15  'דימי מפגשים,  12אקדמיות,  ש"ל 60 : הקורס סגרתמ

  נוכחות לפחות והשתתפות פעילה במפגשים. 85%:  מטלות הקורס
 .ש"ח 2,800 : עלות

 חוץימודי מטעם היחידה לל ,במרחב הכפרי"וצמיחה דמוגרפית עודת "מנהל קהילה תתוענק  למסיימים בהצלחה, :תעודה
  תיישבות.להבה נועה הקיבוצית  והחטיהתהגליל,  לפיתוח, הרשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,במכללה האקדמית כנרת

 

  כפרימרחב הבוצמיחה דמוגרפית  הניהול קהיל     
 

  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים*  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים*  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים*  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים*


