'אחרי הפעולות נמשכים הלבבות'

(ספר החינוך)

אחריי ,נוער לתת ,נוער מד"א ,פרחי הדגל ,חוגי סיירות קק"ל ,צמרת ,אות הנוער הבינלאומי  ,איגי ,צופים קתולים
מרכז מעשה ,צופי השלום ,ארגון נוער חב"ד ,תרבות ,תנועת נוע"ם ,תנועת עוז ,קדימה ,צבאות השם ,אג'יק ,נחשונים

קורס דירקטורים למנהלי ומנהלות ארגוני הנוער
מתוך הבנה שצוותי ההנהלה בארגוני הנוער נדרשים לידע וכלים שיאפשרו להם לפתח שיח בין
מגזרי ולהתמודד עם המציאות המשתנה .מועצת ארגוני הילדים והנוער נערכת לפתיחת קורס
דירקטורים למובילי ומובילות ארגוני הנוער בישראל המותאם למציאות זו ,ובדגש יישומי לעשייה
בהווה ולעתיד במגזר הציבורי והעסקי.
בזירה בה אנו פועלים ,אנו נדרשים לידע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים ,שוק ההון והזירה
הפיננסית וכמובן יכולת להבין סוגיות משפטיות .כך נוכל לנהל דיונים ,ליזום מהלכים
משמעותיים ולקבל החלטות מושכלות המתאימות לארגון בצורה הטובה ביותר.
הקורס יתקיים במכללה למינהל במכון ללימודי המשך ,קמפוס המסלול האקדמי.
רחוב אלי ויזל  ,2ראשון לציון.
לסילבוס ראשוני לחצו כאן
להלן פרטי הקורס:






 60שעות אקדמיות עם מיטב המרצים ,הדירקטורים ואנשי המפתח בנושא החברה הישראלית.
כ 12-14 -מפגשים בימי שני בשעות הצהריים-ערב ,אחת לשבוע.
המפגשים יתקיימו באזור המרכז במהלך סמסטר אחד (התחלה בסוף פברואר).
הקורס מחולק לארבעה תחומים מרכזיים  -פיננסי ,משפטי ,ניהולי והעשרה.
בסוף הקורס יקבל כל עמית/ה תעודת דירקטור מוכרת של המוסד המכשיר – המכללה למינהל.

דרישות סף למועמדים/ות




איש/אשת צוות בהנהלת ארגון נוער
תואר ראשון חובה ,תינתן עדיפות לתואר שני
בעל/ת רקע ניהולי וניסיון בסיסי בידע פיננסי

דרישות מהארגונים



על העמיתים להתחייב לנוכחות רציפה בכל המפגשים ( 80%לכל הפחות על מנת לקבל תעודה)
עלות לארגון עבור כל עמית/ה כ ₪ 1,000-בלבד (זהו קורס שעלותו  ₪ 6,000לערך באופן פרטי)
***במידה ויהיו  30משתתפים העלות לעמית תהיה  ₪ 700בלבד.

השלבים הבאים:
שלב א' (עד ה - )16/2/17-רישום באמצעות הטופס האלקטרוני כ 2-3-נרשמים מכל ארגון בקישור זה.
שלב ב'  -קבלת אישור השתתפות מהמועצה
שלב ג'  -ממונה ישיר בארגון שולח מכתב התחייבות להשתתפות העמית  +תשלום על הקורס

מרכזת הקורס מטעם המועצה ,מיה פוקסmayaf@coyo.org.il ,054-6624203 ,

בברכה ,ועדת שיתופי פעולה
מועצת ארגוני הילדים והנוער

מועצת ארגוני הילדים והנוער ,ע"ר  , 580587343הגוף היציג הרשמי של ארגוני הנוער בישראל
מען למכתבים :תל אביב ,ת.ד  51854מיקוד mirgunoar@coyo.co.il ,6713206

