
 

 

 

 

 

 

    

 

 .מאתגר, מעניין ומשמעותי במיוחד לחיי הקהילהל קהילה במרחב הכפרי הינו מורכב, תפקידו של מנה
על מנהל הקהילה נפליקטים ומשברים. במרחב הכפרי עובדים בסביבה משתנה, מגוונת ולעיתים סוערת סביב קומנהלים 

, רווחה, פיסי, תקנות והיבטים משפטיים, מוניציפליות, חינוך רחב בכל מה שקשור במרחב הכפרי: תכנוןלהיות בעל ידע 
שיכול להוביל את הקהילה ואת תהליכי השינוי ברגישות ואסרטיביות,  ,אנושי היות מנהיגועוד. עליו לתרבות, אחזקה, בנייה 

 .יכולת לגשר ולהתמודד עם קונפליקטיםוהיות בעל חוסן אישי ל

הקורס מביא את עולם הידע החשוב, שעליו אפשר  דרך ותשתית לניהול קהילה כפרית. מהווה אבן קורס ניהול קהילה בסיסי
  .לבנות את הלמידה הרבה בכרוכה בתפקיד

 ותובנות ידע בסיסי בקורס זה, המועבר ע"י מומחים, מרצים ומנהלים בעלי ידע רב וניסיון מהשטח, תרכשו 
 במרחב הכפרי.  כי שינויות, הניהול והובלת תהליחדשות ועכשוויות מתחום המנהיג

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

  * בינוי ופיתוח קהילתי*  והארגוני של ישוביםהבנת המבנה המשפטי  * תמורות ושינויים במרחב הכפרי נושאי הלימוד:
הקשר של הישוב עם מועצה אזורית  * תהליכי צמיחה וקליטה בישובים * תכנון פיזי של הצמיחה בראי קהילתימושגי יסודי ב

 * כלכלת הישוב* ,ניהול במציאות משתנה  * ,ונפליקטים ותהליכי בניית הסכמותהתמודדות עם ק*  והמערכות האזוריות
חת תכני הקורס יילמדו בדרך של הרצאות וסדנאות. יתקיים יום סיור מקצועי לא .רכישת כלים לניהול היישוב הכפרי

 .עם מנהלים בשטח ובעלי תפקידים רלוונטייםהמועצות, במהלכו יתקיים מפגש 

 מועצות אזוריות .יועצת לארגונים וקהילות , בעלת ניסיון רב מאוד בעבודה עם ישובים ו :ענת סריג  :רכזת הקורס

 9.2.2021 :ת הקורסתיחפמועד 
 .17:00-20:30שעות ' בין הגיום מפגשים,  14ש"ל אקדמיות,  60:  מסגרת הקורס
 נוכחות לפחות והשתתפות פעילה במפגשים.  85%:  מטלות הקורס

 .ש"ח 2,800 : עלות
מטעם היחידה ללימודי  , במרחב הכפרי בניהול קהילה  מסיים קורס ניהול בסיסיתוענק תעודת  למסיימים בהצלחה, תעודה:

 . במכללה האקדמית כנרת חוץ

 להרשמה מקוונת לחץ כאן

 

 

 

  מרחב הכפריב הניהול קהיללרס בסיסי קו     
 

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

http://rishum.kinneret.ac.il/teuda.html
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