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 מחשבים מסלול מחדש:  

 באירופה  הישראליםבקהילות  תכנית להכשרת מנהיגים 
 

ה זו מנוסחת  נהזמ.  באירופה  הישראלים בקהילות    מנהיגים   להכשרת   בתכנית   להגיש בקשה להשתתף הנכם מוזמנים  

   כאחד. בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית אל נשים ואל גברים 

של ארגון 'חזון' מארה"ב בשותפות    'הקהל'  במסגרת מיזם ידנו  - על  תבוצע והיא  ,  מכון קהילות יוזמה של  פרי  א  יה  התכנית

 . ומנחים ובהשתתפות מגוון של מרצים  עם משרד התפוצות הישראלי 

 מטרות התכנית 

, תוך בירור מעמיק של הגורמים  לתפקיד שנטלו על עצמם  מנהיגי הקהילותהעלאת רמת המחויבות של   -

 המניעים אותם והגברת המוטיבציה שלהם  

של    והמאוויים  ת והתכלי,  , כלומר מהן המשמעות מי אנו משרתיםאת  יצירת בהירות לגבי השאלה את מה ו -

 הקהילה ושל הפעילות שלנו במסגרתה  

   מול חברי הקהילה אל הן ו ו חבריקרב ב הן  , צוות המנהיגות הקהילתישל חיזוק  לגיבוש ו סיוע ל -

, בחירת "הצעד הבא" בתהליך הגיבוש הקהילתי  להמשך הדרךעדכון החזון הקהילתי ואימוץ תוכנית עבודה   -

 למימושו ותכנון הצעדים  

כלים   - הקהילה מתן  לניהול  אונליין,  שימושיים  קהילה  השתתפותית,  מנהיגות  דברים  :  כאשר  עושים  מה 

 משתבשים, התמודדות עם בעיות ומחלוקות בצוות 

כיום  - התפוצות  יהדות  עם  העולם,  היכרות  ברחבי  הישראלים  קהילות  באירופה,  היהודיות  הקהילות  מצב   :

 היהודי ולישראל עמיות יהודית והקשר בין הקהילות שלנו לעם 

 ושיתוף של רעיונות, תכנים ושיטות של צוותי המנהיגות באופן המאפשר הפריה הדדית  קהילתי - רישות בין -

 ? כיצדאיפה? מתי? 

- בחודשים ינואר  מפגשים קבוצתיים בשעות הערב  12יתקיימו    הובמסגרת  ,בצע אונלייןהתכנית תברוח התקופה,  

 . בעמוד הבאמצורף  ונושאיהם  מועדי המפגשים . לוח zoomבאמצעות  ,2021 וני י

 התנאים להשתתפות בתכנית

חברי ועד    שהם  משתתפים  שלושה לפחות  על כל קהילה המשתתפת בתכנית להיות מיוצגת באמצעות   -

 בלבד( נציגים    שניהצטרף לועד )במקרים חריגים נשקול לקבל  לקהילה המעוניינים ואמורים  ה  הקהילה או חברי 

 לאורך תקופה בת שנה לפחות מתום התכנית  בקהילה להמשיך את פעילותו  על כל משתתף להתחייב   -

להביע  , וכן  במסגרתהשיתקיימו  להשתתף בכל המפגשים  להתחייב    ים מבקשים להצטרף לתכנית נדרשה -

 את המשימות שיינתנו להם במהלכה לבצע נכונות 

 תכנית להשתתף ב הגשת בקשה 

. היות  טופס ההרשמה אליו תוכלו להגיע בלחיצה כאן מלאו בבקשה את תכניתמנת להגיש בקשה להשתתפות ב-על 

תתפות בפרויקט  ההשם. מקדימים להירשומספר המקומות מוגבל, ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי ותינתן עדיפות ל

  להשתתפות המועד האחרון להגשת בקשה    מקהילות שכבר בקשר עם מכון קהילות. ללא עלות עבור משתתפים    היא 

 . 2020בדצמבר  25הוא  בתכנית

שישתתפו    ואנ ומקווים  מכל    בתכניתמצפים  הישראליםנציגים  את    קהילות  נעבור  שכולנו  לכך  ומייחלים  באירופה, 

   .התקופה הזו בריאים ושלמים ואיתנים בכל המובנים

  

https://www.machon-kehilot.org/
https://hazon.org/hakhel/hakhel-home/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3A1bYRZVziGGi_0j6mu92oIwfGh_kpSEvdkm8ohST5u16Dg/viewform?usp=sf_link


 

 

 
 

 לוח המפגשים בתכנית להכשרת מנהיגים בקהילות מחשבים מסלול מחדש: 
 

 | התכנית נתונה לשינויים  (CETשעון מרכז אירופה ) 20:00כל המפגשים יתקיימו במשך כשעתיים, החל מהשעה  

 

 

 מנחה  נושא  יום ותאריך  מפגש 

1 
 יום רביעי 

13.1.2021 

הסכם   ,, תיאור הקורס והמחויבות הנדרשתהיכרות
בקהילה מתרחש  הכלים להבנת השינוי  קבוצתי.

 משבר הקורונה כמאיץ משבר הזהות ו

יזם חברתי, מלווה  –גלעד בבצ'וק 
ארגונים בתהליכי שינוי, מתגורר  

 נקובר, קנדה א בו

2 

 
 יום רביעי 

27.1.2021 
 

: מה מגדיר אותי כאדם  כלים לפיתוח מנהיגות אישית
ביחס למרכיבים   מודעת עצמיתההגברת מנהיג? 

פרספקטיבה נוספת על  משמעותיים בסיפור חיי, בירור 
 והבנת דפוסי הפעולה שלי   רגעים וערכים מכוננים

3 
 יום רביעי 

10.2.2021 

מה מניע אותי?  : אישיתכלים לפיתוח מנהיגות 
SWOT 360  אישי, בירור ויצרת תשתית אישית של

 חוזקות וחולשות 

4 
 יום רביעי 

24.2.2021 

יצירת תשתית לסיעור מוחות ולבניית חזון ותכנית 
, הבנה מעמיקה של הקהילה .עבור הקהילה אסטרטגית

עם חברים   פתיחת צירי תקשורת ישיריםנרטיב וצרכים, 
 , הוספת קולות לתהליךבקהילה

5 
 יום רביעי 

10.3.2021 

יצירת מוטיבציה   איך מעודדים אנשים להשתתפות?
להביא לידי ביטוי רצונות, רעיונות   הבקרב חברי הקהיל

כיצד יוצרים את התנאים להשתתפות ומתי   ;ותשוקות
 היא פורחת ומשגשגת

הטריבונה 'ממקימות  – שני מרצ'בסקי
מייעצת  ,'למנהיגות השתתפותית

ומובילה תהליכים מערכתיים בגישה 
 בקהילותו ההשתתפותית בארגונים

6 
 יום רביעי 

24.3.2021 
 

כיצד משלבים חיי קהילה   ?אונלייןאיך מנהלים קהילה 
on-life ו-online  מה כדאי לעשות באיזה מרחב ואיך ,

 יוצרים השלמה בין המרחבים? 

  ,מנחה קבוצות ויזם חברתי  – ברוך אורן
שיתופי  , יצירת מומחה לפיתוח קהילות

בדרך של מנהיגות קשובה   פעולה
 והשתתפותית 

7 
 שלישי יום 

6.4.2021 
האם הישראלים החיים באירופה הם   :"ארצך ומולדתך"

 חלק מהחברה הישראלית? 

הספר   מחברעיתונאי,   – דיוויד סטברו
, איש חינוך, מתגורר  'ארצך ומולדתך'

 בשוודיה

8 
 יום רביעי 

28.4.2021 

קהילות הישראלים באירופה  והקשר שביןעמיות יהודית 
 לעולם היהודי הרחב 

על קהילות ותיקות  : תמונת מצב  –יהדות אירופה 
 ויוזמות חדשות ברחבי היבשת 

, סמנכ"ל במכון ראות, נעמה קלר
 מובילה את קואליציית העמיות 

 ECJCמנכ"ל  – מריאנו שלימוביץ'
 מועצת הקהילות היהודיות של אירופה

9 
 יום חמישי 

12.5.2021 

: התמודדות בצוות עם בעיות, אתגרים ומחלוקות
סביבה לעבודה משותפת, "כללי המשחק" לניהול   יצירת

היוועצות,   ,יעילה שאינה הירארכית  בדרך קיומםדיונים ו
 CDM-ב גיבוש הסכמות, קבלת החלטות

ממקימות 'הטריבונה  –שני מרצ'בסקי 
מייעצת למנהיגות השתתפותית', 

תהליכים מערכתיים בגישה ומובילה 
 בקהילותו ההשתתפותית בארגונים

10 
 יום רביעי 

26.5.2021 

: מה עושים כאשר דברים  תכניות לחוד ומציאות לחוד
כיצד הופכים את השיבוש למורה נבוכים,  ,  משתבשים

 איך מנווטים דרך מתח ולא שוכחים לחגוג וללמוד ו

  ,מנחה קבוצות ויזם חברתי  –ברוך אורן 
שיתופי  , יצירת מומחה לפיתוח קהילות

בדרך של מנהיגות קשובה   פעולה
 והשתתפותית 

11 
 יום רביעי 
2.6.2021 

: יצירת בהירות לגבי הצעדים  השלם גדול מסך חלקיו
הבאים במימוש התוכניות הקהילתיות ובאמצעות הכלים  

 שנרכשו במהלך הקורס 

יזם חברתי, מלווה  –גלעד בבצ'וק 
ארגונים בתהליכי שינוי, מתגורר  

 בואנקובר, קנדה 

12 

 
 יום רביעי 

16.6.2021 
 

  יצד בונים קהילה בת קיימא?כ

 התכניתיכום ס

חברתי,   םרב, יז  – אהרון אריאל לביא
קהילות חממה ל – 'הקהל'ומנהל פרויקט 

 יהודיות משימתיות ברחבי העולם היהודי 


