
קורס עתודה ניהולית
הזדמנות שלך למימוש אישי ועשייה ציבורית

רציונל: 
לנהל יישוב זוהי מלאכת מחשבת מורכבת ומאתגרת. מטרת הקורס לאתר תושבים 

המעוניינים להיות מעורבים ולהשפיע על הסביבה הציבורית ביישובם. 

התכנית מיועדת להעצים את יכולות המנהיגות האישית של המשתתפים ולהכשירם ע"י 
הענקת כלים מעשיים ומפגש עם אנשי מקצוע.

מטרות על: 
יצירת קבוצה ניהול יישוב מובילה

מקצוע ניהול 

מטרות משנה ויעדים: 
תפיסת תפקיד ניהולית בהתאמה לצרכי ואתגרי המועצה/ישוב 

הקניית ידע מיומנויות וכלים. 
היכרות עם  הרשות האזורית, מכלול וחלוקת תפקידים / הקשר עם התושב.

תכנון, טווח ארוך, מיקוד בתוצאות/ מטרות  
יצירת שתופי פעולה וניהול ממשקים

כישורים נדרשים:
מנהיגות, הובלת תהליכים, ביצוע שינויים, יכולות השפעה ורתימה.

חשיבה קהילתית, שיתוף ציבור, ועדות.
חשיבה כלכלית, ניהול תקציב, גיוס משאבים.

אחריות מקצועית, משפטית, ועד מקומי / אגודה.
שאיפה למצוינות (ניהול ערכי/ניהול תקין) 

יזמות, פרואקטיביות, הנעה פנימית 
שירותיות- רצון להיטיב

לעומדים בדרישות הקורס (חובת נוכחות פעילה 90% - שישה מתוך שבעה מפגשים)
תוענק תעודה של משרד הפנים- מפעם מעלה אדומים  ומועצה אזורית הר חברון 

מחיר למשתתף 300 ₪ 

   ilanit@hrhevron.co.il  לפרטים נוספים: אילנית

ההרשמה עד יום חמישי - ד' בשבט תשע"ט, 10/1/19

ראיונות למועמדים: ביום רביעי – י׳ בשבט תשע"ט, 16/1/19 בין השעות 16:00-20:00
מראיינים: צוות קהילות

להרשמה לחץ כאן

https://tic.li/5yx7V2O


- שלטון דו רבדי – מושגי יסוד התנהלות יומיומית בדו-רבדי - שלטון דו רבדי – מושגי יסוד התנהלות יומיומית בדו-רבדי 

ט״ז שבט
תשע"ט
22.1.19

1

מרצהנושאתאריךמפגש

כ״ג בשבט
תשע"ט 
 29.1.19

2

ל' בשבט
תשע"ט 
5.2.19

3

ז׳ באדר א׳
תשע"ט
12.2.19

4

י״ד באדר א׳
תשע"ט
19.2.19

5

כ״א באדר א׳
תשע"ט
26.2.19

6

כ״ח באדר א׳
תשע"ט
5.3.19

7

תוכנית מפגשים

ישוב קהילתי
תפיסה וכלים 

הנהגה והובלה
ביישוב הקהילתי

ישוב קהילתי
בהיבט המשפטי 

ישוב קהילתי
בהיבט היבטים

הכלכלי

ישוב קהילתי
בהיבט הפיזי

תכנוניים 

ישוב קהילתי
בהיבט הצמיחה

ניהול ישוב
הלכה למעשה

- פתיחה וברכות

- ניהול הישוב בארבעה ערוצים קהילתי, כלכלי, פיזי, ארגוני

- הכרות עם ניהול ישוב 

- תפיסה קהילתית בהובלת הישוב לבניית קהילה חזקה.

- פרויקט קהילתי בהר חברון 

יוחאי דמרי – ראש המועצה

לאה מנדל – מנהלת מחלקת יישובים וצמיחה

שמעיה  ברקוביץ – מלווה יישובים  

יעל חמאוי - מנהלת מחלקת תרבות וקהילה
ומלווה יישובים

רחלי ממן – מלווה יישובים 

ודפי  שכנר - ר. קהילה בית יתיר

- מנהיגות תפיסה ערכים ואחריות

רון שכנר - ראש המועצה הראשון 
יגאל קלין – יו"ר מזכירות

מעלה חבר 
ארי אודס - מזכיר טנא עומרים 

עו"ד איתן  מימוני - מומחה לדיני אגודות
שיתופיות - קיבוצים ומושבים, ועדים

מקומיים, דיני חוזים והתקשרויות מסחריות. 

אלירם אזולאי – מנכ"ל המועצה 

איתי אלמליח – מזכיר סנסנה 
רונית גמליאל - יו"ר מזכירות אשכולות

ומלווה יישובים

 

אילנה בראודה - כלכלנית יועצת מקצועית
למערכת כספים

ירון גבאי - מזכיר כרמל וחירן

- ההתיישבות ביו"ש – מעמד הקרקע ביישובי הר חברון
סקירה היסטורית של ההתיישבות 

 

חנניה נחליאל – רכז קרקעות בתנועת
ההתיישבות אמנה 

יונתן שמיר - מנהל מחלקת הנדסה

לאה שלם – מנהלת חטיבת קליטה וחברה- מהו ישוב קולט
בחטיבה להתיישבות  

חווה קינד - מזכיר סוסיא 
ורעות גז – ו. קליטה עתניאל וחברת ממזכירות 

יהודה גרמן – מלווה יישובים - תנועת אמנה

פאנל בהנחיית שמעיה ברקוביץ
ויעל חמאוי מלווי יישובים

ובהשתתפות: מיכי הראל – יו"ר תלם
סינטיה קוסיטקה – יו"ר שמעה
ארי אודס – מזכיר טנא עומרים
איתי אלמליח – מזכיר סנסנה

סיון דהאן – ר. קהילה תלם הודיה גליק
ר. קהילה עשהאל 

יוחאי דמרי - ראש המועצה 

- מועצה אזורית הר חברון המבנה הארגוני

- ממשקי עבודה בין הישוב למועצה

- תקציב המועצה

- התקציב ככלי ניהול קריאת דוחות פיננסים וכלכליים

- ניהול שוטף של ישוב מים, גביה, מעון חשמל

- מקסום המשאב הכלכלי בניהול ישוב

- בניה בהר חברון

- ועדת קליטה בישוב

- חזון ואסטרטגיה בניהול הישוב

- תפיסת הנהגת ישוב: קודים, מושגים ואירועי הצלחה

- סיכום וחלוקת תעודות

רונן כהן – גזבר המועצה

רונית גמליאל - מלווה יישובים

יוחאי דמרי – ראש המועצה

מחזור ראשון תשע"ט
הקורס יתקיים בימי ג' בשעות: 18:00 - 21:30 (התכנסות ב-17:45) באולם הכנסים במועצה


