
 

 

 

 

לפיתוח מנהיגות קהילתית ברוח תרבות יהודית תכנית  - "החממה" קורס השנייה את זו השנהגאה לפתוח  תכנית "שריגים"
 מגוונים בראייה מושבית., פתוחה ושוויונית, הפועלת בערוצים ישראלית

 .כלל הקהילהאת המקדמת  ויצרניתת חיים קהילתית, עשירה, תומכת יהיא לקדם חווי מטרת תכנית "שריגים"

 אנחנו מזמינים אתכם/ן להצטרף לעשרת המושבים שסיימו השנה את "החממה" ומתחילים ביישומה.

 דרכים . במסגרתה נציעית רב גילאית בתנועת המושביםמנהיגות ישראלית יהוד היא קורס הכשרה וליווי לפיתוחה"חממה" 
צרכים שהתעוררו בשל השינוי שחל במגזר הכפרי בכלל , העולים מהשטח צרכי הקבוצות השונות בקהילהלהתמודדות עם 
יכו במושב וימש "שריגים"יובילו את תכנית  -המושבים ופעילים מתוך /ות פעילות מנהיגים -בוגרי "החממה"  ובמושבים בפרט.

 הקורס יקנה כלים מעשיים ופיתוח חשיבה יוצרת לקידום .התרבות יהודית ישראליתנוי קהילה ובתחום יבתחום בלקבל הנחייה וליווי 
 לעומדים בתנאים תקציב ראשוני לקידום פרויקט בכורה במושב. ויציעקהילה ב פנים שונות

במקום בו מדברים התרבות היהודית ואת הרצון להוביל את הקהילות סביב תוכן תרבותי. לנושא נו עורר את הסקרנות של"הקורס 
 )משתתפי מחזור א', קורס חממה( "הלבבות יצמחו קהילות שמחות וחזקות

ששיח ושותפות  נות ומאמינים, מי שמאמים ולהןת המושב חשובים להומי שקהילה ומסור ,משוגעים לדבר מוזמנות/ים להגיע אלינו
ועדים המעוניינים לקחת חלק בעיצוב וחברות חברי  ,רכזות ורכזי ועדות תרבות, קהילה, חינוך או נוער - בסיס לקהילה איתנההם ה

 חיי הקהילה.

 במסגרת וסיור בין יומיים. (בצפון ובדרום) 16:30-21:00בשעות בימי חמישי,  לחודש,מפגשי לימוד אחת  8 כוללהקורס 
למשך שנה לבניית פעילות ליווי  קבלו המשתתפות והמשתתפים מכל מושבמו יוסיב .שיח והרצאות תקיימו מפגשי לימוד,י הקורס

במושב כגון: תכנית בת/בר מצווה, קבלות שבת, תכנים ופעילויות לחגים ומועדים, פעילות קהילתית ייחודית, חיבור אנשי קהילה 
 נוספים לעשייה ויצירת אירועים כלל קהילתיים.

 :לקבלה לתכניתקריטריונים 

 .מינימום של שני משתתפים מכל מושב, עדיפות למושבים שישלחו יותר משני משתתפים 

 .ניסיון בהובלת פעילות קהילתית ויוזמות קהילתיות 

  המפגשים.התחייבות להגיע לכל 

 .התחייבות לבניית והפעלת פרויקט יישובי עם סיום הקורס 

 ולקחת חלק במפגשי הליווי והנחייה המקצועיים.המשיך שנתיים נוספות בפעילות התחייבות ל 

 מושב שנציגיו יעמדו בקריטריונים יזכו לקבלת מלגה מלאה. ***

 :תהליך הרשמה

 . 15.9.2017-בההרשמה תסתיים  כאןבקישור  יש להירשם

 רכז קהילה/ מזכיר( /ועד מוניציפלי /תקציר קורות חיים, מכתב המלצה מהמושב )ועד :בנוסף לרישום לשלוח ות/יםעל המעוניינ
 מכתב אישי קצר המנמק את הבקשה להשתתף בתכנית.ו

  רטים נוספים והרשמה:פ

 nohar@srigim.org.il  052-6213246 נוהר אטלס

 050-8239404או רׂ ני יבין 

  נשמח לענות על שאלות וכמובן לראותכן/ם בקורס.

 ,בברכה

  צוות "החממה"

  תכנית "שריגים"  

   – "שריגים"לקורס ה"חממה" של תכנית קול קורא 

   תכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית יהודית ישראלית במושבים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG8vAVqkKf5NRj-B8PGoPSAVISHltG59lKdmRdTg0Ukp0Ifw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG8vAVqkKf5NRj-B8PGoPSAVISHltG59lKdmRdTg0Ukp0Ifw/viewform

