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 תכנית הכשרה לפיתוח מנהיגות נשים  -את המחר"  שנותמ"
 סילבוס מטה אשר  –מוניציפאלית -בזירה הקהילתית והציבורית

  כל הזכויות שמורות לעמותת כ"ן@
 

תכנית הכשרה ייחודית זו, נועדה לסייע בידי הרשות לפתח את הכוחות הנשיים המקומיים ולתת בידי 

עם מובילי המועצה וחיבור הנשים לעשייה הקיימת   יצירת דיאלוגנשים את הכלים להשפיע, תוך כדי  

 .בפועל

   מטרת התכנית

 להכשיר נשים לתפקידי מנהיגות בזירה הקהילתית והציבורית. 

  לעודד ולסייע לנשים להשתלב במוקדי קבלת ההחלטות במועצה.  

 לפתח רשת השפעה של נשים במועצה, שתרחיב את מעגל המעורבות והמשפיעות. 

 
  התכנית

 פירוט נוסף  נושא המפגש  

 1מפגש 

5.12.21    

 .היכרות ותיאום ציפיות

 המנהיגה שבכל אישה 

 פתיחה לנושא הקורס, בניית קבוצה.
 .עמותת כ"ן מנכ"ליתו ראש המועצההפתיחה בנוכחות 

   2מפגש 

19.12.21 

מגדר, פמיניזם ונשים  

  במוקדי קבלת החלטות

מושגי יסוד בפמיניזם ומגדר, תמונת מצב על נשים במוקדי קבלת 
 החלטות בישראל, מנהיגות גברית ומנהיגות נשית.

 3מפגש 

2.1.22 

המבנה הארגוני לניהול  

  הכפריהיישוב 

 למידה ממנהיגות

 פוליטיות בזירה

 היישוב הכפרי וריבוי ישויות משפטיות  •
מועצה, מליאת המועצה  –המבנה הדו רובדי ויחסי גומלין יישוב  •

 .והועד המקומי
מפגש עם בכירות ברשות המקומית ובארגונים במועצה, מודלים  •

 .נשיים בזירה הציבורית, ושיח על התפקיד ונגזרותיו

 4מפגש 

16.1.22 

ניתוח הזירה הציבורית   

 והקהילתית

 מאפייני הקהילה הכפרית ותהליכי התפתחותה   •
 מונחים בפוליטיקה מקומית  •
אבחון הסביבה הציבורית והקהילתית במועצה האזורית וביישובים  •

 מנקודת מבט מגדרית 
לצורך אבחון הסביבה הציבורית והקהילתית, מפגש עם ראש.ת 

 ההמועצה או מנכ"ל.ית המועצ 
 משאבים בקהילה (מיקרו).  –משאבים קהילתיים (מקרו) 

 5מפגש 

30.1.22 

 

מנהיגות ציבורית  

   ופוליטית

מה יוצר מנהיגות ואיזו? על מודל המנהיגות האותנטית וזיהוי תחומי   •
 ההשפעה של כל אחת מהמשתתפות, בין האישי לציבורי. 

 מנהיגות יישובית: פורמאלית ובלתי פורמאלית, דפוסי מנהיגות.  •
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 : סדר המפגשים עשוי להשתנות בהתאם לתהליך הקבוצתי ולתכנים המקומיים. הערות

 

 פרטים נוספים:  

  מפגשים   10 –מפגשים 

 הנחיה מקצועית מטעם עמותת כ"ן 

  במהלך המפגשים ישולבו מפגשים עם בכירות ברשות המקומית וחברות מועצה, מודלים נשיים

 יש לתאם מול נציגת המועצה.  –בזירה הציבורית, ושיח על התפקיד ונגזרותיו 

   באירועים במועצה כצופות,  בישיבת מועצה  הקורס משתתף  יתווספו מועדים שבהם  לתכנית 

 יש לתאם מול נציגת המועצה.  - ותף כקורסובעבודה על 'המעשה המנהיגותי' המש

   כנסת עם חברות  בכנסת, שבו נפגש  ליום סיור  הקורס מוזמנות להצטרף  בנוסף, משתתפות 

   מסר בהמשך.יונשמע על דרכן ופועלן ונכיר את ההקשר של הפוליטיקה הארצית. מועד י

 6מפגש 

13.2.22 

 

גיבוש מעשה מנהיגותי  

 קבוצתי

 ., ד"ר מזל שאולהמוניציפאליתפרואקטיביות בזירה  -הרצאת ידע 
חיבור בין המיפוי הסביבתי ובין המעשה המנהיגותי של הקורס. כלים 

 לשינוי חברתי, בחירת פרויקט והיערכות. 

 7מפגש 

27.2.22 

ניהול קונפליקטים,  

  השפעה ורישות

כיצד מתמרנים ומיישבים מחלוקות ואינטרסים ורותמים שותפים לסיוע 
 ותמיכה במהלכים במרחב הציבורי.   

 8מפגש 

13.3.22 

  קריאת תקציבבחינה / 

 בראייה מגדרית 

Gender mainstreaming     להשפעה רלבנטית  מגדרית  כמיומנות 
 אפקטיבית. 

   9מפגש 

27.3.22 

 

קבוצתי: למידת   פרויקט

עמיתות, דילמות  

 .ואתגרים

משוב  קבלת  דיון,  כולל  בקבוצה,  הקורס  פרויקט  של  פנימית  הצגה 
 והפקת לקחים לקראת הצגתו בסיום.

 10מפגש 

10.4.22 

 

 מפגש סיכום 

 

המעשה   הצגת  כ"ן:  עמותת  ומנכ"לית  המועצה  ראש  בנוכחות 
תעודות.  המנהיגותי של הקורס (יוזמנו עוד גורמים רלבנטים), וחלוקת  

 סיכומים ופרידה, מה הלאה כנשים מנהיגות וכקבוצת השפעה נשית.


