ידיעון -קורס "לדבר פיתרונית"
פיתוח בר-קיימא לבעלי תפקידים ברשויות
בשיתוף המועצה האזורית חוף אשקלון ,משרד החקלאות ,המדרשה לחקלאות
פרמקלצ'ר והיחידה ללימודי חוץ ,המכללה האזורית אשקלון
מנהלי קהילות ,עסקים ובעלי תפקידים ברשויות נדרשים יותר מתמיד לרמת ניהול סביבתי-
חברתי גבוהה.
קורס "לדבר פיתרונית" נועד לתת מענה רב-תחומי לצורך חשוב זה באמצעות הרחבת 'ארגז
הכלים' ,הבנת יחסי הגומלין ,והיכולת המעשית לספק מגוון פתרונות בהתבסס על ניסיון ומודלים
מצליחים מקהילות אקולוגיות ברחבי העולם בתחומי הניהול הקהילתי-חברתי ,הכלכלה הירוקה
ועידוד היזמות ,פיתוח המשאב האנושי ,וקידום איכות הסביבה ברמה היישובית והאזורית.
ההכשרה מיועדת למנהלים ומנהלות בכל דרג ,רכזי מחלקות במגזר הציבורי והעסקי ואף
למובילים קהילתיים ,אנשי חינוך וסביבה.
מבוא
קורס "לדבר פיתרונית" לבעלי תפקידים ברשויות הנו קורס רב תחומי אשר מטרתו להכשיר ולהעשיר מעשית
מזכירי ישובים ,מנהלי קהילות ,ובעלי תפקידים בנקודות ההשקה בין תחומי איכות הסביבה והקיימות לתחומי
החברה והקהילה ,זאת ע"י מתן דוגמאות מעשיות מהשטח מהנעשה בישראל ובעולם.
הקורס נועד לטפח מנהיגות בעלת מודעות סביבתית וקהילתית עמוקה ורחבה המסוגלת לקדם ביעילות חוסן
קהילתי וכלכלי רב יותר באמצעות מינוף ההון האנושי העומד לראשות כל מנהל/ת קהילה ובעל/ת תפקיד
ברשויות המקומיות ,זאת ע"י שימוש במודלים מוכחים מתחומי החינוך ,כלכלה ,חקלאות ,חברה ותרבות.
הקורס מתקיים בסיוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובחסות אקדמית של היחידה ללימודי חוץ במכללה
האזורית אשקלון.

מטרות הקורס





להעמיק את הידע והבנת העקרונות והתהליכים על פיהם מתנהלות ומשגשגות קהילות בריאות.
לקבל כלים מעשיים להטמעת עקרונות וכלים אלו ברמה האישית ,הקהילתית והאזורית.
לאפשר התמקצעות הדרג הניהולי ומקבלי החלטות בפיתוח ירוק תומך חיים לאדם ולסביבה.
למנף ולקדם ישובים וקהילות לעבר רמות גבוהות יותר שגשוג באמצעות הכשרת אנשי המפתח.
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נושאי תכנית הלימודים בקורס
 ניהול ונטרול מתח אישי וקהילתי -הבסיס לניהול אפקטיבי ,העצמה חברתית וקהילתית -דוגמאות
מעולם העסקים וקהילות בארץ ובעולם -הכשרה למנהלים בטכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית.
 גישת העיצוב פרמקלצ'ר :למידת שפה חדשה -תכנון סביבתי ועיצוב לקיימות :מונחים ,כלים ,דוגמאות
והצלחות מהשטח.
 המבט הרחב -קהילות מודל המאה ה - GEN :21-רשת הכפרים האקולוגים .מה ניתן ללמוד מהם?
 טכניקות וכלים לגיבוש קהילתי :תקשורת קהילתית :סוציוקראטיה וטכניקות ניהול אסיפות וקבלת
החלטות מקהילות אקולוגיות.
 מודל הכפר האקולוגי -אורוויל (הודו) ,פינדהורן (סקוטלנד) ,דמנהור (איטליה) :ניהול קהילתי ,ניהול
סביבתי ,חינוך ,תחזוקה/התנהלות אנרגטית (חשמל ,גז ,וכו') ,טיהור שפכים וניהול משאבים.
 כלכלה מקומית הלכה למעשה :קואופרטיבים כמנוע להעצמה חברתית-כלכלית ומטבע קהילתי -מנוף
לצמיחה כלכלית מקומית.
 פסולת אורגנית כמשאב -מודלים וטכניקות לחינוך סביבתי בקהילה והפיכת הפסולת למשאב כלכלי-
ביו-גז ,ביו-דיזל ,ועוד.
 ביטחון תזונתי ואיכות תזונתית -גינות וחוות קהילתיות ככלי להעצמה בריאותית ,חינוכית ,סביבתית.
 אנרגיה מתחדשת -אמצעים ,תחשיבי עלות מול תועלת ,דוגמאות מהעולם.
 מים -שימוש מושכל וטיהור מים ביולוגי יישובי -מודל הכפר האקולוגי פינדהורן
 מודל  -MSAEחינוך לפיתוח הגאון הפנימי של התלמיד והקשר הסביבתי.
 חוסן קהילתי -הלכה למעשה :הגדרה ,יצירה ,תחזוקה .דוגמאות מהעולם

בקורס  15מפגשים ,אשר יתקיימו אחת לשבוע בין השעות .17:30-20:30
במהלך הקורס יתקיימו  2סיורים לימודיים.
סה"כ שעות הקורס 60 :שעות לימוד אקדמאיות.
לפרטים נוספים ורישום ניתן לפנות ליחידה ללימודי חוץ ,המכללה האזורית אשקלון
בטלפון 08-6789250/261 :או במיילelazo@ash-college.ac.il :
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