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גליל UP
התכנית לפיתוח מנהיגות חברתית קהילתית באצבע הגליל
סילבוס התכנית:
מפגש
מס'

הנושא

תכנים

מס'
שעות

מרצה/ים

1

פתיחה חגיגית
של התכנית

פתיחה חגיגית ,הצגת סילבוס
והכרות עם המשתתפים ועם
הגופים השותפים

4

ד"ר אורית דגני דיניסמן
מוזמנים נציגי הרשויות והגופים
השותפים

2

אינטנסיב – יום
מרוכז לסדנאות
מנהיגות

3

קורס דירקטורים
חלק א'

4

קורס דירקטורים
חלק א'

5

קורס דירקטורים
חלק א'

סדנת פתיחה :יעוד המנהיג
והמוביל בקהילה ,ערכים ומטרות
לפיתוח מיזם קהילתי באצבע
הגליל
מנהיגות והובלה חברתית:
סדנאות לפיתוח מנהיגות
ומעורבות חברתית בקהילה

12

ד"ר אורית דגני דיניסמן
דר' אמיר גולדשטיין -הרצאת
מבוא :תולדות אצבע הגליל –
האתגרים וההזדמנות לשינוי
והשפעה
רעי דישון  CommAgain -ארגון

תאריך

הערות

6.3.18

13.3.18

תשתית לקהילה וקהילתיות
עמית סגל – רקמה אנושית –
סדנת  ODTלפיתוח מנהיגות
בקהילה
4

גב' מרגלית שחר

20.3.18

4

מר אבנר כהן

27.3.18

4

מר ערן קאלו

10.4.18

6

ועידת הגליל

השתתפות בוועידת אצבע הגליל
17:30 – 10:30

8

גב' יפעת קורן זימרן  -ראש מדור
היחידה למעורבות חברתית

24.4.18

17.4.17
ערב יום
הזיכרון
פרטים
בהמשך

7

אינטנסיב – יום
מרוכז לסדנאות
מנהיגות

סיור בפרויקטים באצבע הגליל
והכרות עם הרשויות והגופים
המרכזיים המובילים ומחוללי
השינוי באזור

12

ד"ר אורית דגני דיניסמן
בהכנה יחד עם הרשויות
ומשתתפי התכנית

1.5.18

לבדוק
שמתאים
לרשויות

מפגש פתיחה -היכרות עם
המשתתפים ,המרצים והצגת
תכני הקורס.
מבוא לניהול מערכתי ,נגזרת
יעדי חברה .מהו תפקיד
הדירקטוריון.
סגנונות ניהול ומנהיגות  -מה
מפעיל ,מקדם וחוסם מנהלים
בתפקודם :נלמד על אסטרטגיות
המניעות מנהלים לפעולה וכיצד
ניתן לזהות את פוטנציאל
האיכויות הטמון בכל מנהל
ולהביאן לכדי ביטוי והשפעה
מרבית בארגון.
היבטים חשבונאיים  -מבוא
הנחות יסוד והיבטים חשבונאיים

3.4.17
חופשת
פסח
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תכנים

מפגש
מס'

הנושא

8

קורס דירקטורים
חלק ב'
קורס דירקטורים
חלק ב'

10

קורס דירקטורים
חלק ב'

היבטים חשבונאיים  -קריאת
דו"חות רווח והפסד ,מאזנים
סמכויות דירקטורים  -חלוקת
התפקידים וסמכויות
הדירקטוריון ,סוגי דירקטורים,
עקרונות מנחים במילוי תפקיד
הדירקטוריון.
הגבלים עסקיים ויישומם
בחברות עסקיות ושותפויות ,דיני
ההגבלים העסקיים
בשווקים של טכנולוגיה.

11

קורס דירקטורים
חלק ב'

12

קורס דירקטורים
חלק ב'

13

תצפית וראיון
בישיבת
דירקטוריון

עבודת צוות תוך ניהול
קונפליקטים -
התמודדות עם קונפליקטים הינה
מרכיב בסיסי שמצריך כלים
להתמודדות המקדמת דרכי
פתרון לביצוע מיטבי .נבחן כיצד
ניתן לקדם ממשקים הדדיים
בעבודת הדירקטוריון הפועל
בזיקה עם הנהלת החברה .נלמד
כיצד יכולה תקשורת נכונה להניע
ולרתום אנשים לפעולה כדי
לקדם מטרות משותפות.
היבטים חשבונאיים  -שינויים
בהון ,חלוקת רווחים ,תזרים
מזומנים.
תצפית משתתפת בישיבת
דירקטוריון וראיונות עם יו"ר
וחברי דירקטוריון ( 2-3בכל
ישיבה)

14

קורס דירקטורים –
מפגש סיום

15

מפגש השראה

סימולציות ,ניתוח דו"חות לצד
השלכות ארגוניות – מקרים
מהשטח.
סיכום.
מפגש השראה והכרות עם
פעילויות ויוזמות של צעירים
באצבע הגליל

16

משילות משלבת

17

פיתוח קהילתי
והובלת שינוי

משילות משולבת :כיצד יוצרים
שותפויות בין מגזריות ומנהלים
פרויקט בו מגוון בעלי עניין עם
אינטרסים שונים
עקרונות הפיתוח הקהילתי
והובלת שינויים מלמטה

מס'
שעות

מרצה/ים

תאריך

הכרות עם השותפות חוף אל
חוף  -אצבע הגליל והקהילה
היהודית בקנדה
מפגש עם אישיות מהגליל בנושא
של אזוריות כמנוף לצמיחה

9

4

מר ערן קאלו

8.5.18

4

עו"ד יונתן גולדשטיין

15.5.18

4

עו"ד ד"ר יריב אילן

22.5.18

4

מר אבנר כהן

29.5.18

4

רו"ח ערן קאלו

5.6.18

4

גב' מרגלית שחר

4

רו"ח ערן קאלו ,גב' מרגלית שחר

4

במרכז צעירים גליל עליון
וקריית שמונה
הנחייה :ד"ר אורית דגני
דיניסמן

26.6.18

4

מרצה מומחה מתחום השלטון
המקומי

3.7.18

4

דר' איילה כהן – ראשת החוג
לעבודה סוציאלית ומובילת
התכנית לשינוי מדיניות

10.7.18

12.6.18
במהלך
השבוע
לפי
מועדי
הישיבות
19.6.18

הערות
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מפגש
מס'

הנושא

תכנים

מס'
שעות

מרצה/ים

תאריך

18

הכשרה לקראת
הפרקטיקום א'

19

פרקטיקום א'

כלים לתכנון והובלת פרויקט
קהילתי מרעיון לביצוע  -תכנון
אסטרטגי
גיבוש ובניית פרויקט קהילתי
אזורי "מהלכה למעשה"

4

ד"ר אורית דגני דיניסמן

17.7.18

4

ריכוז :ד"ר אורית דגני דיניסמן

24.7.18

בליווי מנטורים מתנדבים
מהשותפות ואחרים

20

הכשרה לקראת
הפרקטיקום ב'

גיבוש פרויקט קהילתי אזורי

4

גב' רינה יפה

31.7.18

21

אינטנסיב – חזרה
מהקיץ ויציאה
לחגים
פרקטיקום ב'
הכשרה לקראת
הפרקטיקום ג' -ד'
פרקטיקום ג'

חזרה מהפגרה – עדכון לגבי
הפרויקטים
תקצוב ,תמחור וגיוס מקורות
מימון
שיווק ופרסום ,הטמעה ,יישום,
בקרה והערכה "
גיבוש ובניית פרויקט קהילתי
"מהלכה למעשה"

12

ריכוז :ד"ר אורית דגני דיניסמן

4.9.18

23

פרקטיקום ד'

הכנות ותאומים אחרונים לקראת
הועידה הישראלית

4

24

פרזנטציות ומפגש
חגיגי בוועידת
אצבע הגליל

25

מפגש סיכום חגיגי

במסגרת הועידה הישראלית –
הצגת פוסטרים ,מפגש בלתי
אמצעי עם השותפים ,ברכות
וחלוקת תעודת בוגרי קורס
המנהיגות
סדנה מסכמת ,סיכום ,משוב
וחלוקת תעודות קורס דירקטורים

4

22

הערות

בליווי מנטורים מתנדבים
מהשותפות ואחרים

אוגוסט –
פגרת קיץ
וחגים
ספטמבר –
אוקטובר
חגים

מרצים בתחום התקצוב ,גיוס
משאבים והשיווק
4

4

ריכוז :ד"ר אורית דגני דיניסמן

9.10.18

בליווי מנטורים מתנדבים
מהשותפות ואחרים
ריכוז :ד"ר אורית דגני דיניסמן
בליווי מנטורים מתנדבים
מהשותפות ואחרים
ריכוז :ד"ר אורית דגני דיניסמן

16.10.1
8

ד"ר אורית דגני דיניסמן וגב'
מרגלית שחר
מוזמנים נציגי הרשויות והגופים
השותפים

1718.10.1
8

23.10.1
8

* יתכנו שינויים
* חודשים נובמבר – דצמבר  2018יוקדשו להמשך יישום הפרויקטים בליווי אישי ושמירת הרשת החברתית

פרטים נוספים והרשמה
Galilup18@gmail.com
ובטלפון04-8181544 :

לוקחים אחריות ומובילים שינוי  -הגליל זה הבית!

אחרי
החגים

מקום
ושעה
יקבעו
בהמשך

