קורס תרבות תשע"א
למנהלי  /רכזי תרבות וחג בקהילה הקיבוצית
)משותף לממשיכים ולמתחילים(
לאור הצלחת הקורס בשנת תש"ע ,פותח מטה התרבות הקיבוצית בשיתוף מכון שיטים וחברת " -חוזקות",
קורס לרכזי תרבות בשנת תשע"א.
תוכנית הקורס המוצעת מטה ,נבנתה לאור המשובים שלכם מהקורס הקודם ולאור תובנות שנצברו אצלנו.
כמו כן ,השתדלנו שתכנית הקורס תהייה אטרקטיבית ותענה על הצרכים של אלה שהשתתפו בקורס בשנה
שעברה  -הממשיכים ויחד עם זאת לא תקפח את צורכי רכזי התרבות המתחילים.
 מטרות הקורס:
•

התמקצעות ,למידה ,העשרה והרחבת ידע בנושא תרבות בכלל ,חגים ומועדים והענקת כלים ומיומנויות
תוך שילוב התכנים )מכון שיטים( עם הכלים )חב' חוזקות (.

•

המשך הדיון בסוגיה  -מה ייחודה של התרבות הקיבוציות?

•

חיזוק היסוד הלימודי בתוכנית.

 תוכנית הקורס :
חגים ומועדים בהנחיתו של :אבי זעירא מנהל מכון החגים 'שיטים'
•

מועדי לוח השנה העברי  -פסח ,יום העצמאות ,חג השבועות ,סוכות .

•

תרבות קבוצית מהי ?  -המתח שבין מרד למסורת ,יחיד ויחד ,יצירת תרבות מול צריכת תרבות ועוד.

•

תרבות קבוצית :בין יהדות לציונות

מיומנויות ניהול אפקטיבי בהנחיתו של :יובל גזית  -חברת חוזקות בע"מ )החברה של רן הורודי(
•

גיבוש מטרות ויעדים והכנת תוכנית שנתית אפקטיבית )כולל היבטי תקציב(

•

מיומנויות תקשורת ורתימה ככלי הכרחי להצלחה בתפקיד

•

התמודדות עם קונפליקטים והתנגדויות

•

יוצרי אנרגיה וגזלני אנרגיה

•

ניהול זמן אישי ומערכתי

מפגשים בלתי אמצעיים בין כלל המשתתפים הכוללים החלפת מידע ויצירת שיתופי פעולה.
√בהמשך :מועדי מפגשי קורס התרבות וספח הרשמה:

1

לתשומת ליבכם :
•

 9מפגשים אחת לשבועיים ,בימי ג' בשבוע,
בין השעות  ,9:00-15:00בבית התנועה הקיבוצית,
רח' לאונרדו דה וינצ'י  ,13ת"א.

•

עלות הקורס ₪ 800 :בלבד! כולל קפה ומאפה וכריכים
לארוחת צהרים.

•

ההשתתפות מותנית בהרשמה ותשלום מראש.

•

סיום ההרשמה והתשלום עד יום ראשון 31/10/2010

•

אנא הזדרזו להירשם ,על מנת להבטיח את קיום הקורס,

מפגש
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תאריך
9/11/2010
23/11/2010
14/12/2010
28/12/2011
11/01/2011
25/01/2011
8/02/2011
22/2/2011
15/3/2011

קיומו תלוי במספר הנרשמים!

מצפים יחד אתכם לשנה משמעותית
צוות הקורס
ריקי רז  -מנהלת מטה התרבות
תלמה להב  -ליווי והדרכת שטח
אבי זעירא  -מנהל מכון החגים הקיבוצי 'שיטים'

יובל גזית  -חב' 'חוזקות' בע"מ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------על מנת להבטיח את מקומך ,ניתן לשלוח מידית את ספח ההרשמה לקורס התרבות,
לפקס מספר 03 - 6925381 :או דוא"לeti@tkz.co.il :

לכבוד :מטה התרבות הקיבוצית  -מבקש/ת להירשם לקורס התרבות 2010 – 2011
שם ושם משפחה:

יישוב________________________ :

_______________

טלפון________________ :

דוא"ל:

____________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יש לרשום המחאה בסך  ₪ 800לפקודת :נכסי תרבות בע"מ
לשלוח בצרוף טופס ההרשמה לכתובת:
התנועה הקיבוצית  -מטה התרבות  ,רח' לאונרדו דה-וינצ'י  ,13ת"א
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