אם תרצו להגיע רחוק – לכו ביחד!
קורס להכשרת יזמים חברתיים-קהילתיים במסגרת אירועי שנת ה –  70למכללת אורנים
היקף הקורס 4 :נ"ז
מנחים :ד"ר דני מירז ומר אבי גרוסמן
דרישות קדם :השתתפות במפגש מקדים ובראיון עם מנחי הקורס
סוג הקורס :שיעור
דרכי למידה :הרצאה וסדנה
חובת נוכחות :לפחות  80%מזמן הקורס
רציונל
מטרת העל של הקורס היא לייצר התנסות פרקטית ביזמות חברתית-קהילתית עבור הלומדים .הקורס
יתנהל בשני מישורים חופפים המביאים ידע ,כלים ומיומנויות מתחום היזמות ומתחום בינוי הקהילה.
במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים לחשוב מחוץ לקופסה ,לבחון את הקהילות שסביבם במבט מודע ,
להגדיר בעיות ,להציע פתרונות ברי-קיימא ולבנות תכנית עבודה למיזם חברתי-קהילתי בר קיימא
וליישם אותה בפועל.
מטרות הקורס
.1
.2
.3
.4

להקנות ללומדי הקורס מיומנויות ,ידע וכלים בתחום היזמות  -משלב הרעיון והחקר ועד
ליישום מוצלח של היוזמה.
הלומדים יתכננו ויבצעו יוזמה חברתית בקהילה המביאה לידי ביטוי ערכים של :לכידות,
שותפות וקיימות.
הלומדים יתנסו בידע ,כלים ומתודות המגבירים הון חברתי בקבוצה (קהילתיות כמטרה).
לייצר חיבור ושיתוף פעולה תוך כדי עשייה חברתית ,בין סטודנטים ,אנשי סגל וקהילת
הסביבה.

הנושאים הנלמדים בקורס:
 .1ממקבץ לקהילה (מיפוי קהילתי)
 .2בין קהילה לקהילתיות
 .3ארבעת השחקנים :ציבורי ,עסקי ,חברה אזרחית ,תושבים ,בניית שותפויות
 .4ארבעת סוגי ההון :חברתי (מלכד ,מגשר ,מקשר) ,פיזי ,ארגוני ,אנושי
 .5כלים קהילתיים :חבורת משימה ,אירוע בונה קהילה
 .6יזמות ואקטיביזם חברתי
 .7מושגים ביזמות :חדשנות ,תכנון מוצר ,ועוד
 .8הגדרת בעיה וניתוח צרכים
 .10מניתוח צרכים להגדרת יוזמה ובניית תכנית עבודה
 .11תכנית עסקית ומודל הקנבאס
 .12תכנית שיווקית ,מצגת משקיעים ,נאום המעלית
 .13איך עוברים חומות ומנצחים דרקונים?

תוצרי למידה (:)Learning Outcomes
יוזמה קהילתית בת-קיימא אותה יתכננו ויוציאו לפועל הלומדים בקורס .היוזמה תחזק את הקשרים בין
קהילת אורנים לקהילות הסובבות אותה ,ותשפיע על איכות ומידת ההון החברתי של מוטביה.
בנוסף הסטודנטים בקורס ידעו:
 .1להשתמש בכלים מרכזיים לבינוי קהילה.
 .2לחשוב באופן מקורי וחדשני ולהציע יוזמות רלוונטיות ובנות קיימא.
 .3לפתח תכנית עבודה ראשונית להפעלת מיזם המבוססת על חזון ,מטרות ויעדים ברורים.
 .4לפתח שותפויות קהילתיות רלוונטיות.

דרכי ההוראה
הקורס יכלול למידה פרונטאלית ,עבודה אישית ,עבודה בקבוצות ,מפגשי מנטורינג וסיור .הקורס ישלב
אופני למידה מקוונים (מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים) .הקורס דורש עבודה בין המפגשים לקידום
היוזמה אותה יוציאו הסטודנטים לפועל.

דרישות הקורס (פירוט מבחנים ומטלות ,הערכה מהציון הסופי)
•

השתתפות במפגש החשיפה לקורס ובראיון עם המנחים (דרישת קדם)

•

השתתפות פעילה ופרו-אקטיבית בקורס (מוטיבציה ,עבודת צוות ,הירתמות לפעולה ,עבודה
בין המפגשים ,חתירה להשגת תוצרים אופטימליים) – 30%

•

אתגר  – 2תיק פרויקט (כולל הגשות מצטברות לאורך הקורס) למיזם – 30%

•

אתגר  – 3מימוש היוזמה ותוצר הלמידה מהתהליך 40% -
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מבנה הקורס
מפגש

תאריך

יום בשבוע שעות

שעות
אקדמיות
ללומד

ערב מבוא לקורס

2.9.21

18:00-19:00

---

ראיונות

14.9.21

08:30-11:30

---

מפגש  - 1אינטנסיב

15.10

ו

08:30-14:30

8

מפגש  - 2אינטנסיב

22.10

ו

08:30-14:30

8

מפגש  – 3מנטורינג ולמידה

11.11.21

ה

15:45-19:00

4

מפגש  – 4מנטורינג ולמידה

2.12.21

ה

15:45-19:00

4

מפגש  – 5מנטורינג ולמידה

23.12.21

ה

15:45-19:00

4

מפגש  – 6מנטורינג ולמידה

13.1.22

ה

15:45-19:00

4

מפגש  - 7אינטנסיב

11.2.22

ו

09:00-13:30

6

מפגש  - 8מנטורינג וליווי

24.2.22

ה

17:30-19:00

2

מפגש  - 9מנטורינג וליווי

10.3.22

ה

17:30-19:00

2

מפגש  - 10מנטורינג וליווי

24.3.22

ה

17:30-19:00

2

מפגש  -11מנטורינג וליווי

7.4.22

ה

17:30-19:00

2

מפגש  -12מנטורינג וליווי

28.4.22

ה

17:30-19:00

2

מפגש  - 13מנטורינג וליווי

12.5.22

ה

17:30-19:00

2

מפגש  - 13מנטורינג וליווי

2.6.22

ה

17:30-19:00

2

כנס סיום והצגת תוצרים

10.6.22

ו

09:30-13:00

4

