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 קורס יזמות לקיימות

המחבר תחומי תוכן שונים ואנשים לכדי קהילה פעילה  –שעות כל מפגש  3מפגשים,  10קורס בן 

 בתחום הקיימות המקומית בסביבת מגוריהם.

 יתקיימו אחת לשבוע בשעות הערב 1-3מפגשים 

 יום שישי –סיור בוקר  – 4מפגש 

 אחת לשבוע בשעות הערב 5-7מפגשים 

 שישי -סיור בוקר -8מפגש 

 ליווי פרויקט  - 9-10מפגש 

 

 סילבוס

 1הדס ילינק + אורגד מירון – : היכרות אחד עם השני ועם עולם הקיימות.מפגש  ..81.21

 הקשר שלי למקום –סבב אישי 

 הדס ילינק – הסביבתילקיימות והמשבר מבוא   –הרצאה 

 יישור קו, שפה ותוכן. 

 טביעת רגל אקולוגית -ש.ב

 

 ? דבי לררתקיימות עירונית אפשרי –מעולמי למקומי :  2מפגש  ..11.21.

  מתכננת נוף המתמחה בשיתוף פרויקטים בשיתוף הקהילה.   -דבי לרר 

 תרבות הצריכה, עירוניות וקהילתיות -קיימות עירונית  –הרצאה 

 נקודות לשימור ושיפור. –לפתוח עיניים בשכונה ש.ב: 

 

 מר אייל שני – !כרכור -מקומית אתגרים והזדמנויות בפרדס חנה : קיימות 3מפגש  ..211.21

 כרכור -אייל שני, מנהל היחידה הסביבתית ואגף הפיקוח העירוני במועצה מקומית פרדס חנה

 כרכור , אתגרים והזדמנויות.  –קיימות עירונית בפרדס חנה   -הרצאה 

 התארגנות לסיור הכירות עם הסביבה המקומית. –ש.ב 
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 : סיור מקומי .מפגש  21.1.1

 סיור המשלב ערכי טבע )סקר טבע עירוני( ואתגרים סביבתיים במרחב העירוני

 והדס ילינקמקומי, חבר הוועדה לאיכות הסביבה הדרכה: זוהר ינאי, אקולוג 

 

 מאמן אישי ועסקי  -מירון  אורגד – יחידת חזון: 1מפגש  11.1.1

 נלמד כיצד ליצור אסטרטגיות  -ן יישובי אליו היינו רוצים להגיע , יצירת חזו ניתוח הסיור

 בחירה לביצוע פעולות אפקטיבית

  נלמד כיצד לחוות עבודה מתוך ערכים אישיים   -התחלת הנעה לקראת פרויקטים קבוצתיים

 מניעים

  נלמד כיצד לחוות הצלחה גם  -רת חזון אישי כביטוי עצמי מיטבייצי –מטריצת היזון

 ולא רק בתוצאה .  בדרך

 

 מאמן אישי ועסקי –מירון  אורגד – : מחזון לתוכנית פעולה7 - 6-מפגש 11.1.1.ו  21.1.1.

  כיצד להצליח בכל דבר –חמשת עקרונות ההצלחה 

  הגדרת מטרות ויעדים ישימים  –תוצאה מעצימ"ה 

  יצירת תכנית פעולה מדורגת ומתוזמנת ליצירה תוצאות  -בקרה להצלחה אישית –בל"א

 מפתחות לתקשורת אפקטיבית עם עצמי ועם אחרים .. במציאות

  רמות התקשורת שיש  4מהן  –מפתחות לתקשורת אפקטיבית עם עצמי ועם אחרים
 בכל אינטראקציה בין אישית

 

 

 קבלת השראה וזה אפשרי! – : סיור יוזמות8מפגש  231.1.1

נלמד על יוזמות שצמחו  –גינה קהילתית מטווח כרכור סיור לגן הסולארי בבנימינה, תיאטרון הידית, 

 מלמטה שעושות שינוי בקהילה המקומית. סיפורי הצלחה!. 

 

 הדס ילינק ואורגד מירון – פרויקטים יוצאים לדרך:  1.ו  1מפגשים  2131.1ו  1121.1

 אחת לחודש, שיתוף וקידום הפרויקטים המשותפים. –רויקט מפגשי ליווי פ
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