ניהול מצמיח
במגזר החברתי

העצמה ובניית יכולות ניהוליות
בקרב מנהלים בדרגי ביניים

מטרות התכנית

חזון מתאם
חיזוק דרגי הניהול וקידום
המקצועיות והאפקטיביות
של עמותות ומלכ"רים
באמצעות שירותי משאבי אנוש
מתקדמים ומותאמים לצרכי
הארגונים החברתיים.

קהל היעד

• העצמה ובניית יכולות ניהוליות בקרב מנהלים בדרגי ביניים
• הקניית כלים פרקטיים ,מעשיים ויישומיים כאמצעי לשיפור ופיתוח
אפקטיביות ניהולית בקרב מנהלים בדרגי ביניים
• למידת עמיתים איכותית המאפשרת התייעצויות משמעותיות
והתפתחות מקצועית
• הרחבת רשת חברתית ומקצועית ושיתופי פעולה פרקטיים
• מבנה המשלב למידת עמיתים ,בניית רשת חברתית ,סדנאות פרקטיות
והרצאות אורח מהמטה לשטח

מתודולוגיית ההכשרה ורצף הלמידה

התוכנית מיועדת למנהלים/ות
בדרגי ביניים המסומנים
כעתודה ניהולית בעמותה
והארגון מבקש לצייד אותם
בארגז כלים פרקטי לעבודה
השוטפת.

• הכרות עומק וחותם אישי וארגוני של המשתתפים
• למידה סדנאית חווייתית הכוללות דיונים ,קטעי וידיאו ,מצגות
אינטראקטיבית ,ניתוחי אירוע ומשחקי תפקידים
• למידה מעשית הכוללת הרצאות אורח בהתנדבות של מנהלים בכירים
ובעלי ניסיון מקצועי מהמטה לשטח בשדה החברתי
• למידת עמיתים ,ניהול סוגיות ויצירת רשת חברתית ארגונית

יום פתיחת ההכשרה

יום שלישי | 09:00-16:00 | 5/6/2018
ההכשרה כוללת כיבוד קל בבוקר וארוחת צהריים עשירה

היקף ההכשרה

ההכשרה תתבצע בהיקף של כ 56-שעות 8 ,מפגשים ,פעם בשבוע.

מתי ?

המפגשים יתקיימו בימי שלישי ,בין השעות 09:00-16:00
למעט  2מפגשי אירוח שיתקיימו בימי רביעי.

איפה ?

המפגשים יתקיימו במשרדי הפדרציה היהודית
של סן פרנסיסקו ,גאולה  ,34כפר סבא,
למעט  2מפגשי אירוח שיתקיימו בקרן אדמונד
דה רוטשילד ,ביה"ס מנדל למנהיגות חינוכית.

מפגש 1
מפגש 2
מפגש 3
מפגש 4
מפגש 5
מפגש 6
מפגש 7
מפגש 8

05.6.2018
12.6.2018
19.6.2018
26.6.2018
04.7.2018
10.7.2018
18.7.2018
24.7.2018

נושאי ההכשרה
5.6.2018

מפגש 1

פיתוח וגיבוש סגנון ניהולי אישי בדרגי ביניים
גיבוש תפיסת תפקיד וזהות ניהולית שלנו כמנהלים בראייה ארגונית.

12.6.2018

מפגש 2

פיננסי  -ארגז כלים לניהול ,מדידה ותכנון תקציבי
הבנה בעולם התוכן הפיננסי ,מנקודת מבט ניהולית וכלים המסייעים
בקבלת החלטות מושכלות.

19.6.2018

מפגש 3

פיתוח ארגוני והון אנושי
כלים מעשיים וגישות ניהוליות מתקדמות לניהול הון אנושי בראייה
עתידית בשדה החברתי.

26.6.2018

מפגש 4

מיומנויות וכלים לפיתוח מנהלים
פיתוח יכולות והקניית מיומנויות ניהוליות המגשרות בין האסטרטגיה
לביצוע בפועל.

4.7.2018

אירוח 5

"עמיתים מארחים" אירוח בקרן אדמונד דה רוטשילד
פילנתרופיה כחלק מהדנ"א של מנהל חברתי.

10.7.2018

מפגש 6

ניהול פרויקטים ושותפויות במגזר
כלים יישומיים בניהול נכון ומבוקר בניהול פרויקטים תוך ניהול
שותפויות ומדידת האימפקט החברתי.

18.7.2018

אירוח 7

"עמיתים מארחים" אירוח בביה"ס מנדל למנהיגות חינוכית
מנהיגות ומצוינות כתנאי להתחדשות ארגונית בניהול מלכ"רים וארגוני
המגזר השלישי.

24.7.2018

מפגש 8

מנהלים עם הפנים קדימה
מפגש מסכם המעניק השראה וכלים מובנים לפיתוח וקידום רעיונות
יצירתיים בעבור ארגונים בהם אנו עובדים תוך הובלת צוותים מנצחים.

עלות והרשמה
| מחיר לאחר סבסוד לסדרת המפגשים₪ 3,000 :
| לצורך רישום יש למלא את טופס ההרשמה ,למילוי הטופס לחץ כאן
| מועד הסדרת התשלום יתבצע עד שבועיים לפני תחילת ההכשרה
| מספר המקומות מוגבל ומותנה בראיון טלפוני
| לפרטים נוספים התקשרו 03-7280565
| מנהלת התכנית  :ליאנה קומא ,יועצת ארגונית ,עמותת מתאםliana@mitam-hr.org :

áÝÝäÝÕÝÖì×ÕÝíÝÔàÙØÝäãÙäÖåíÙÕÝÖÙÛÙîÝèƠ1íÖèâƠ5/6/18
àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

îÙåäßîØ

09:00-09:30

îÙìßØÙØÛÝîèÝìÕ×ŧîÙßìÕ

ØÛÝîè

09:30-10:00

îÙÝàÙØÝäîÙÝîíîÙîÙàÙßÝîÝÝäÕîÙÕÝíÛ
ŧãÙàÝØàÝØŰÕÖÙÙëåÝåäìèãåàíîÝ×ÙØÝØØÝêì×èØÝàÔìíÝØ×ìíâØàØäâŧãÙÚÙàëìÕìâ
ÙëåÝåäìèãåàíîÝ×ÙØÝØØÝêì×èØPROGRAMS#FFICER

10:00-10:30

îÝîìÕÛîÝäÙÖìÔØÝÝÔìÕîÝàÙØÝäîÙØÚÙ×ÝëèîîåÝèîíÙÕÝÖ
ØèÝÔŧÝâêæÝàÙØÝä×àíîÝÝäÕŬáÝÝäÝÕÝÖì×ÕáÝàØäâÕìëÕîÝÕÝÜëèÔîÙàØäîØàáÝíÖ×ÙáÝèÝÜ
îÙ××ÙâîØàáÝíì×äáÝàßÙàÝÔŧÙäîÝÔâáÝèêâØâàŧá×ÝëèîØâÙàÙØÝäØîìíìíÕáÝÔêâäÙäÔ
ŬàÙØÝäÝ×ÝëèîãÝÕÝÕÝÜëèÔìÕæâàÙØåÝäßàáÝàßŬãÙÖìÔØîÙÝäÝ×âãÝÕàÛÜíØâæÝÖâíØâãÝÕ
áÔîâîÝàůßäâåŧãÙåÕÝ×æŰÕÖ
áÔîâŧîÝäÙÖìÔîêæÙÝŧÔâÙëØäÔÝàƈÕÖ

Ôä×å

10:30-13:00

áÝÝìØêîÛÙìÔ

ØëåèØ

13:00-14:00

ÞíâØÕáÝîÝâæî×ÙÕæàîÙâàÝ×ÙîÙÝÖÙåíÙÕÝÖ

îÝàÙØÝäØÝÖÙå

14:00-14:30

áÝÝäÝÕÝÖì×ÕàÙØÝäØîÙÕÝíÛżàßäâÙìůÙÝàíÜÕâî×Ùëä
àÙØÝäÕáÝÜäâàÔØîäÕØŧÝàÙØÝäØÜÕÝØÕÝÙÜÝÕÝ×ÝàØÔÕ×êÝßÙîààÙßîÝìÚÖâÙîÝîßìæâØÝÝÔì
ãÙÖìÔØîÙìÜâîÖíØàáîâÙìîÙáÝ×ÝëèîŧáÝÝäÝÕÝÖì×ÕáÝàØäâàíØÛàêØà×ÙåØŧÛÝàêâ
ŬÛÜíàØÜâØãÝÕàØäîØàîàÙßÝØÙ
ÙèÝÕÝÕÔàîîÝâ×ëÔØØààßâØàíàØäâØ×æÙØìůÙÝŧÝäÙâìæáæÙäÝÕÔìâ

áÝàØäâ
ÛÜíØâ

14:30-15:30

ÕÙíâÙÖÙàÔÝ×

áÙÝáÙßÝå

15:30-16:00

ÝÕÝêëîãÙäßîÙØ×Ý×âàÙØÝäàáÝàßÚÖìÔżÝåääÝèƠ2íÖèâƠ12/6/18
àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

îÙåäßîØ

09:00-09:30

ÝäÜìèçîîíâŲãÙÖìÔëâÙæîÙìßÝØżáØÝäÝÕíØâÙÝäÙÖìÔŧÝíÝÔáîÙÛ

ÝíÝÔáîÙÛ

09:30-10:00

áÝÝîìÕÛáÝäÙÖìÔÕÝÕÝêëîàÙØÝäżůØíæîàÔÙØíæů
ŧÕÝêëîæÙêÝÕìÛÔÕëæâÛÙ×ŧÕÝêëîàÙØÝäÙØÝÝäÕŦçÜÙíàÙØÝäàáÝÝÛìßØìíÔáÝåääÝèáÝàß
ŬáÝÝàÙØÝäîÙÛÙ×
áÝåääÝèàØÝâ×ëÔÕãÙØØëÙíÕìÝßÕØêìâŧåÝàÕëÝëÝâìâ

Ôä×å

10:00-13:00

áÝÝìØêîÛÙìÔ

ØëåèØ

13:00-14:00

îèÜÙíØÝÖÙåÞì×ØàÝæèáÝîÝâæî×ÝâàŻØÝÖÙåàÙØÝä

îÝàÙØÝäØÝÖÙå

14:00-14:30

ÝîìÕÛãÙÖìÔÕØ×Ý×âÝßÝàØîàáÝÝàÙØÝäáÝàßÙîÙÕÝíÛżîÝîìÕÛØ×Ý×â
æ×ÝâëÝäæâØíÖèâŬÞßâîÙæÕÙäØîÙæèíØØÙìÚÖâÕîÝîìÕÛØ×Ý×âãÝÕàØÝêàÙÖìØãÝÕìíëØ
ÝßìêàØâÔîØÕãÙÖìÔØáÙ×ÝëÙÛÙîÝèÕæÝÝåâØÝâÙíÝÝÝÜëìèÝàßÙØ×Ý×âØÝßÝàØîîÙ×ÙÔ
ŬØÝêàÙÖìØÙìÚÖâØ
îÙ×ÝâàƉßäâŧàÖÝÝÕÔÝÖìâ

áÝàØäâ
ÛÜíØâ

14:30-15:30

ÕÙíâÙÖÙàÔÝ×

áÙÝáÙßÝå

15:30-16:00

ÝíÙäÔãÙØÙÝäÙÖìÝÔÛÙîÝèƠ3íÖèâƠ19/6/18
àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

îÙåäßîØ

09:00-09:30

ÝäÜìèçîîíâŲãÙÖìÔëâÙæîÙìßÝØżáØÝäÝÕíØâÙÝäÙÖìÔŧÝíÝÔáîÙÛ

ÝíÝÔáîÙÛ

09:30-10:00

ůáÝ×ÕÙæàÙØÝäàÝàßßî×âîâØæÙäîÕíÙäÔÝÕÔíâů
ŧáÝÝÜëìèáÝàßààÙßØÚÖìÔÕëÝâæäÙÝíÙäÔØÕÔíâØàÙØÝäÕîâ×ëîâØíÝÖàæÜìèäÔä×åÕ
ŬáÝ×ÕÙæîßìæØÙÕÙíâÙîÙÙêîÙÕÝíÝàÙØÝäŧáÝ×ÕÙæåÙÝÖŦáÝ×ÕÙæØàÙØÝäàáÝÝæÙêëâÙáÝâÙíÝÝ
ŬàæÙèÕáæÙêÝÕÙáÝÝÚßìâáÝßÝàØîŧØ×ÙÕæØîÜÝíîÔÜìèäÝàßàßÕ
áÔîâîÝàůßäâŧàëäìèãÙìíŰÕÖ
áÔîâŧîÝäÙÖìÔîêæÙÝŧÔâÙëØäÔÝàŰÕÖ

îÙäÛàÙí
áÝàÙÖæ

10:00-13:00

áÝÝìØêîÛÙìÔ

ØëåèØ

13:00-14:00

îèÜÙíØÝÖÙåÞì×ØàÝæèáÝîÝâæî×ÝâàŻØÝÖÙåàÙØÝä

îÝàÙØÝäØÝÖÙå

14:00-14:30

ÝîìÕÛØØ×íÕáÝÕ×äîâàÙØÝä
áÝìÖîÔÕãÙ×äŬáÝÕ×äîâàíØàæèØÙàÙØÝäÝßÝàØîàíáÝÚßìâØîÙäÙìëæÕîëåÙæØØÔêìØ
ØÜÝàëØÞÝàØîîÔáÝæêëââÙáÝàæÝÝâáÝàØäâßÙäÔ×êÝßÙáÝÕ×äîâàÙØÝäÕîÙ××ÙâîØÝßì×Ù
ŬáÝÝîìÕÛáÝäÙÖìÔÕáÝÕ×äîâØàíØàæèØØÙ
àÔìíÝÜäÝÙŰÖŧáÝàíÔÕÙÝàÔìíÝØîÙÕ×äîØØáÚÝâÕæ×ÝÛÙîÝèîàØäâŧãÙäìÔØìÙÔÝàŰÕÖ

áÝàØäâ
ÛÜíØâ

14:30-15:30

ÕÙíâÙÖÙàÔÝ×

áÙÝáÙßÝå

15:30-16:00

áÝàØäâÛÙîÝèàáÝàßÙîÙÝÙäâÙÝâƠ4íÖèâƠ26/6/18
àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

îÙåäßîØ

09:00-09:30

ÝäÜìèçîîíâŲãÙÖìÔëâÙæîÙìßÝØżáØÝäÝÕíØâÙÝäÙÖìÔŧÝíÝÔáîÙÛ

ÝíÝÔáîÙÛ

09:30-10:00

áÝÜëÝàèäÙëàÙØÝäÙáÝ×ÕÙæîæäØàÝàßßîÝÕÝÜëèÔîìÙíëî
îÝæÙêÝÕØØâìàîÝàÙØÝäØØâìØãÝÕáÝìÕÛâÙã×åàíÝÜèØãÝÕáÝÝÙêâÙäÔáÝÝäÝÕÝÖì×ÕáÝàØäâß
îìÖÝíáêæâáÝæÕÙäØáÝÜëÝàèäÙëÙîÙëÙàÛâàáÝèÙíÛÙäÔÙÚØÝêÔÙÜÝåáêæâŬàæÙèÕ
ŧîÝÕÝÜëèÔîìÙíëîîìÝêÝŧáÝ×ÕÙæØîâÝîìÙØæäØàáÝÝÜëìèáÝàßàÕëäØÚëàÛÕŬÙäî×ÙÕæ
ŬÜëÝàèäÙëÝÕêâáæîÙ××ÙâîØÙ
ÔâÙÖŧ×ůÙæÙîßâåÙâîìíÖâŧÝàâìßÝàÝØŰÕÖ

Ôä×å

10:00-13:00

áÝÝìØêîÛÙìÔ

ØëåèØ

13:00-14:00

îèÜÙíØÝÖÙåÞì×ØàÝæèáÝîÝâæî×ÝâàŻØÝÖÙåàÙØÝä

îÝàÙØÝäØÝÖÙå

14:00-14:30

áÝÝîìÕÛáÝäÙÖìÔÕáîÙÕÝíÛÙáÝàØäâÛÙîÝèàáÝàß
àíÙàÔìíÝÕáÙÝØîÙâÝÝëØîÙÝêèÙÔØŧîÙÖÝØäâÙàÙØÝäîÙ×ÙîæÛÙîÝèîÙÕÝíÛàæîÝâàÙæØÝÔìÕ
îÙêæÙÙÝØàáÝàßîÝÝäëØÙÝîìÕÛØìÚÖâÕàØäâßÝàíÝæÙêëâØëèÙÔØÜÙÜìíŬàÙÛÕìäåëÙãìë
ŬãÙÖìÔÕîÙÖÝØäâÛÙîÝèÙáÝîÝâæ
ìäåëÙãìëàƉßäâåŧ×ƉÙæŧì×ØÝÔìÙÕåØä×ŰÕÖ

áÝàØäâ
ÛÜíØâ

14:30-15:30

ÕÙíâÙÖÙàÔÝ×

áÙÝáÙßÝå

15:30-16:00

îÙåäßîØ

09:30-10:00

áÝàØäâÛÙîÝèàáÝàßÙîÙÝÙäâÙÝâƠ5íÖèâƠ4/7/18
àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

סילבוס

ìäåëÙãìëàƉßäâåŧ×ƉÙæŧì×ØÝÔìÙÕåØä×ŰÕÖ
ÕÙíâÙÖÙàÔÝ×

áÙÝáÙßÝå

15:30-16:00

àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

îÙåäßîØ

09:30-10:00

îÙäìëØàíãÙÙÝßØâÝèÙìîäàÝèØáàÙæØàæîÙääÙÕîØ
îßìæâàæØÕÛìîÙàßîåØŧîÝèÙìîäàÝèãìëàÔØîÙâæÕÛÜíØâîÝíÝÔîÙÛîèîØàæÜÕâ
ŬØîÙÔáåëâàãîÝä×êÝßÙáÝäÙíØáÝèîÙíØãÝÕáÝåÛÝØ
×àÝíÜÙìØ××äÙâ×ÔãìëŧØÝèÙìîäàÝèàØäâŧÞÙÕÝàÔìâ

ØÔêìØ

10:00-11:30

ÝäÜìèçîîíâŲãÙÖìÔëâÙæîÙìßÝØżáØÝäÝÕíØâÙÝäÙÖìÔŧÝíÝÔáîÙÛ

ÝíÝÔáîÙÛ

11:30-12:00

áÝÝìØêîÛÙìÔ

ØëåèØ

12:00-13:00

ÝîìÕÛØàØäâØ×ÝëèîâëàÛßáÝÕÔíâÛÙîÝèÙáÝèåßåÙÝÖ
ãÙÖìÔàáÙìîàÙæÝÝåààÙßÝàØäâßÝäÔ×êÝßÙîâÔÕáÝêÙìáÝèÙìîäàÝèØØâ×âàäØÚíÖèâÕ
ŬÝîìÕÛØØ×íÕØÝèÙìîäàÝèØáàÙæáæãÙâÔÝåÛÝîßìæâîÝÝäÕÙîÙÝÙèîÙíØÛÙîÝèéâÔâÕ
áÝèÙîÝíŧØÝèÙìîäàÝèáÙÛîîàØäâŧãâàÖåîÝäÙìŰÕÖ

áÝàØäâ
ÛÜíØâ

13:00-14:00

îèÜÙíØÝÖÙåÞì×ØàÝæèáÝîÝâæî×ÝâàŻØÝÖÙåàÙØÝä

îÝàÙØÝäØÝÖÙå

14:00-14:30

ÕÙíâÙÖÙàÔÝ×

áÙÝáÙßÝå

14:30-15:00

áÝàØäâÛÙîÝèàáÝàßÙîÙÝÙäâÙÝâƠ5íÖèâƠ4/7/18

ÝîìÕÛØìÚÖâÕîÙÝÙèîÙíÙáÝÜëÝÙìèàÙØÝäƠ6íÖèâƠ10/7/18
àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

îÙåäßîØ

09:00-09:30

ÝäÜìèçîîíâŲãÙÖìÔëâÙæîÙìßÝØżáØÝäÝÕíØâÙÝäÙÖìÔŧÝíÝÔáîÙÛ

ÝíÝÔáîÙÛ

09:30-10:00

ØìëÕÙæÙêÝÕŧãÙäßîŦØ×ÙÕæîÙÝäßîÙáÝÜëÝÙìèàÙØÝä
Ø×ÙÕæîÙÝäßîÙÜëÝÙìèàíØÙÙîâÕáÙÝßáÝàØÙäâáÝÝîìÕÛáÝäÙÖìÔÕîÙÝÙàÝæèØîÝÕìâ
Ø×íÕáÝÜëÝÙìèØàÙØÝäÕì×åÙâÙÝîÜÝíŧìëÙÕâŧãÙßäàÙØÝäÔÝØØàÙ×ÖØØÛàêØØãßàÙŬîÙÝîäí
ÜëÝÙìèØîÛàêØîÕÙÜàìÕ×ÕáÝæÖÙäØàßÙáÝèîÙíŧáÝàØäâŧáÝ×ÕÙæàîÙåÛÝÝîØÞÙîÝîìÕÛØ
ŬîÙÝäÙÖìÔØîÙìÜâØîÖíØÙ
àÙØÝäàìÝßÕéæÙÝŧìÝÝÜíãÙìÙ×ìâ

Ôä×å

10:00-13:00

áÝÝìØêîÛÙìÔ

ØëåèØ

13:00-14:00

îèÜÙíØÝÖÙåÞì×ØàÝæèáÝîÝâæî×ÝâàŻØÝÖÙåàÙØÝä

îÝàÙØÝäØÝÖÙå

14:00-14:30

ÝîìÕÛÜëèâÝÔÙîÙÝÙèîÙíàÙØÝäżÜëèâÝÔÕÝÜëàÙë
íÖèâîìÖåâÕŬÝîìÕÛØÜëèâÝÔØîâêæØÙîÙàÝæèØîÕÛìØàÝàßßÝíÝàíØìÚÖâÕîÙÝÙèîÙí
îÙÝîíîØëÙÚÝÛÙŧîÙâßåØÝßÝàØîîÝÝäÕŧÝÕÜÝâØàÙæèçÙîÝíîìíèÔâØØÝÖÙàÙ×ÙîâàçíÛä
ŬØèÙêâØÝÙäÝíØáÙ×ÝëàîÙÝäÙÖìÔØ
ØìÕÛÕØëÙåæîáÙ×ÝëàîÙèîÙíÙÜëèâÝÔÕÝÜëàÙëáÚÝâØèîÙíîÝàůßäâŧÖìÙâãìëŰÕÖ
îÝÕìæØ

áÝàØäâ
ÛÜíØâ

14:30-15:30

ÕÙíâÙÖÙàÔÝ×

áÙÝáÙßÝå

15:30-16:00

áÝÝàÙØÝäáÝàßßîÙäÝÙêâÙîÙÖÝØäâżîÝßÙäÝÛîÙÖÝØäâàà×äâåůØÝÕŧÛÙìÝÔƠ7íÖèâƠ18/7/18
àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

îÙåäßîØ

09:30-10:00

ØÜâÕàÙØÝäàØ×íÕàÙØÝäâìÕæâØÙà×äâìèåîÝÕàíîÙÖÝØäâØîåÝèî
àÙØÝäÝ×ÝëèîãÝÕìÕæâàæŧãÙÖìÔîâ×ëâîÝÜåÝàÙØØÝÔìßàÙØÝäÙîÙÖÝØäâàíîÕàíâØÝÔìàæ
ŬáÙÛîÕîÝàÙØÝäØ×ÙîæîÝÝäÕÕÙâÙëâÙîÝßÙäÝÛîÙÖÝØäâàà×äâìèåîÝÕàæŧØÜâàÛÜíØâ
îÝßÙäÝÛîÙÖÝØäâàà×äâìèåîÝÕàØäâŧÔìÙÝÖìÕÝä×ìâ

ØÔêìØ

10:00-11:30

ÝäÜìèçîîíâŲãÙÖìÔëâÙæîÙìßÝØżáØÝäÝÕíØâÙÝäÙÖìÔŧÝíÝÔáîÙÛ

ÝíÝÔáîÙÛ

11:30-12:00

îÝÛìÚÔØØìÕÛÕØÝåèÙìèßàÙØÝäÙîÙÖÝØäâ
îÙÝÖÙàÙ×ÙîâØåÝåÕÕîÙâÖÝ×ìèØÙØÕÝíÛØÝåÙè×îäÝÛÕÙîÝàÙØÝäØîìíìíØîÔìÔîâØíÖèâ
îÙåÝèîÙàÙØÝäØÝäÝÝèÔâŧàØäâØîÙÛîèîØŧàØäâØÝ×ÝëèîÕîÙÝÚßìâîÙâàÝ×ìÔîäŬàÙØÝäà
ŬÝîìÕÛØØ×íÕîÙÝßìæáàÙæ
ìæÙäîÙÖÝØäâàà×äâîÝäßîàØäâÙů×ÛÝîÙÝÛàůáÚÝâàØäâŧÙÕäÝëÝâìâ

áÝàØäâ
ÛÜíØâ

13:00-14:00

îèÜÙíØÝÖÙåÞì×ØàÝæèáÝîÝâæî×ÝâàŻØÝÖÙåàÙØÝä

îÝàÙØÝäØÝÖÙå

14:00-14:30

ÕÙíâÙÖÙàÔÝ×

áÙÝáÙßÝå

14:30-15:00

ÝîìÕÛØØ×íÕîÙäí×ÛżØâÝ×ëáÝäèØáæáÝàØäâƠ8íÖèâƠ24/7/18
àë×ÙÕÝßÙîÙåäßîØ

îÙåäßîØ

09:00-09:30

ÝäÜìèçîîíâŲãÙÖìÔëâÙæîÙìßÝØżáØÝäÝÕíØâÙÝäÙÖìÔŧÝíÝÔáîÙÛ

ÝíÝÔáîÙÛ

09:30-10:00

àÙßÝ×ÛÔàßżÝîìÕÛØØ×íÕîÙÝîìÝêÝÙîÙäí×Û
ŧàæÙèÕîÙåäîØÙáÝäÙÝ×ÕÙàÝíÞÙîîÝäí×ÛØÕÝíÛàíØÝäÕØàÝÚßìâà×ÙâàçíÛäíÖèâÕ
ŧáÝìÖîÔØÝÙØÝÚŧãÙìîèî×ëÙââØÕÝíÛàáÝÝÜëìèÙáÝÝíæâáÝàßÙØÝêÕÝÜÙâŧØÔìíØîëäæØ
ŬàæÙèÕáîæâÜØÙáÝÝîìÝêÝîÙäÙìîè
VAYOMARîìÕÛÕìÝßÕØÛäâŧàÔìØ××Ùæìâ

Ôä×å

10:00-13:00

áÝÝìØêîÛÙìÔ

ØëåèØ

13:00-14:00

ÝíÝàíØìÚÖâÕáÝÝîìÕÛáÝëåæàÙØÝäÙîÝëåæØÕÝíÛ
ÜëèâÝÔØÙîÙàÝæèØÛÙîÝèÙáÙ×ÝëàáÝÝëåæŲáÝÝîìÕÛîÙäÙÝæìÙáÝà×ÙâàæîÝäí×ÛîÙàßîåØ
áÝìÖîÔìÙîèàÝ×ßÕÝëåæØáàÙæØâØ×ÙÕæàíáÝà×ÙâÙáÝÝàÙØÝäáÝàßîàÕëŬÝîìÕÛØ
ŬÝîìÕÛØØ×íÕáÝÝîìÕÛ
IVNîÝàůßäâŧìàâÝÚàßÝâŰÕÖ

áÝàØäâ
ÛÜíØâ

14:00-15:00

îÙ×ÙæîîëÙàÛÙáßåâíÖèâ

áÙßÝå
ØìíßØØ

15:00-16:00

 למילוי טופס ההרשמה לחץ כאן.יתכנו שינויים בתכנית הקורס

:התכנית מתקיימת בשותפות

סילבוס

