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 2021רחובות  –תוכנית הכשרה למנהיגי סביבה וקיימות 

 מנחה ומרצה: ד"ר חגית אולנובסקי

 

 הצורך

משבר הקורונה, הסגרים החוזרים והשינוי הקיצוני האורחות החיים חידדו את חשיבות החוסן  

הקהילתי לתמיכה וסיוע לנזקקים ולהנעת פעולות לשיפור המצב. בערים או בשכונות שונות 

בישראל מחזקים את החוסן הקהילתי באמצעות הכשרת מנהיגים מקומיים ומתן כלים ליזמות 

. תושבים לא מעטים סביבה וקיימות ות חברתית כוללת מגוון תחומים, בהם גםחברתית. יזמ

מגלים אכפתיות ודאגה למצב הסביבה בשכונה שלהם או ברחבי העיר, אבל חסרים את הידע  

המצב ולפעול כמנהיגים מקומיים, ולכן לא פועלים )או במקרה הפחות והכלים על מנת לשפר את 

עם התגברות השפעת שינוי האקלים והצפי לאירועי   טוב, פועלים באופן שגוי וגורמים לנזק(. 

 הצורך מתחזק. –קיצון קשים, לצד הצפיפות בערים ואיי החום הנוצרים באיזורים רבים בעיר 

פעול לטובת הסביבה והקהילה, אולם לחלקם אין את הכלים בנוסף, תושבים לא מעטים רוצים ל

 או את הידע הנדרשים להובלת פעילות אפקטיבית.  

 

 מטרת התוכנית

להכשיר מנהיגי סביבה וקיימות תושבי העיר: להעניק למשתתפים את הידע הרלוונטי ואת הכלים  

 הנדרשים, תוך יצירת קבוצת עמיתים לתמיכה וסיוע הדדי.  

 

 https://lp.vp4.me/pgsa<< לינק להרשמה

 

 מסגרת התוכנית

 :, המשתתפיםבמפגשים, בסיורים וגם בקבוצת הוואטסאפ של התוכנית

 . יקבלו את הידע הרלוונטי לישראל ולעיר רחובות, בכל תחומי הסביבה והקיימות.1

 ניוז ו"מידע" לא מבוסס או מטעה.  לזהות פייקלברר עובדות ו. ילמדו 2

 קהילתית ולמנהיגות מקומית.-יוכשרו לפעילות חברתית. 3

 סביבתית בעיר.-. יזמו ויתחילו להוביל יוזמה חברתית4

 . יסייעו לעמיתיהם ויתמכו ביוזמות של המשתתפים האחרים.5

יוע ליוזמות  . יכירו את הגורמים הפועלים בעיר ואת האפשרויות לשיתופי פעולה וקבלת ס6

 שלהם.

 . יקבלו השראה ומוטיבציה באמצעות היכרות עם פעילים ויוזמות מקומיות.7
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 )עשוי להשתנות מעט(: פירוט המפגשים

. נשמע על היוזמה המקומית נדבר עם פעיל/ת סביבה/קהילה מרחובות או מהאיזור בכל מפגש 

 וננתח ביחד את הכוונות, הביצוע, ההצלחות והאתגרים.  

נכיר דוגמה מעוררת השראה מישראל או מהעולם. ננתח את היוזמה ביחד וננסה  בכל מפגש 

 להתאים את הרעיון/הכיוון לעיר/שכונה שלנו. היוזמות שיוצגו יהיו בתחום התוכן של אותו מפגש.

 פעילות לקידום יוזמות  תוכן   מפגש

  1מפגש 

10.11.21 

טביעת רגל מבוא לסביבה ולקיימות, 

 אקולוגית

 היכרות הדדית ותיאום ציפיות

  2מפגש 

24.11.21 

: הגורמים העיקריים  שינוי אקלים

 ההשפעות הצפויותו

ניתוח האתגרים המשמעותיים  

 בשכונה/בעיר, הצבת חזון לעתיד הקרוב

  3מפגש 

9.12.21 

מדדים  אבני דרך,  מטרות ויעדים,  פלסטיק: פתרון או אסון? 

 להצלחה

  4מפגש 

23.12.21 

, הציבורי, תכנון ובניההמרחב 

 עיר ושכונה –הרשות המקומית 

 SWOT  מיפוי עלות/תועלת, יניתוח

  5מפגש 

12.1.22 

 ניתוח צפי לשותפים, תומכים ומתנגדים  תזונה בת קיימא, צמצום בזבוז מזון

  6מפגש 

 )סיור(

28.1.22 

והכרות  , מפגש עם הפעילים בשטח, בעירביקור ביוזמות חברתיות וסביבתיות 

 עם אתגרים בעיר רחובות בתחום הסביבה והקיימות

  7מפגש 

9.2.22 

אנרגיה מתחדשת ומקורות אנרגיה 

 בישראל

אמצעים נדרשים וקיימים, התקדמות 

היוזמות, בדיקת אבני הדרך וחישוב  

 מסלול מחדש )לפי הצורך(

  8מפגש 

  סיור()

18.2.22 

פגש עם הפעילים בשטח,  , ממחוץ לעירביקור ביוזמות חברתיות וסביבתיות 

 וניתוח משותף של הצורך והפתרונות המתאים לעיר/שכונה שלנו

  9מפגש 

2.3.22 

 הכנת היוזמות להצגה, סטטוס ביצוע  צפיפות, פסולת, תחבורה, הליכתיות
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  10מפגש 

30.3.22 

 ,  משוב וסיכוםהיוזמותהצגת 

 בימי שישי בבוקר* הסיורים יתקיימו 
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