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פודקסטים על קהילה, מנהיגות וחינוך שכדאי  5 -החמישייה הפותחת 

 להכיר

 
____________________________________________________ 

אם אתם מובילים  ,  להעשרה ורכישת ידע חדש.ומוכחת מחקריתפודקסטים הם דרך מצוינת, 

לפודקסט תהליכים בעולמות הקהילה והחינוך, אלו חמישה פודקסטים שכדאי לכם להכיר )בנוסף 

 (��כמובן  /https://bait12.podbean.com שלנו 12בית 

 

עובדת  ,אנוה רצון - Talks-Communi  - https://tinyurl.com/39yxuxs8 –דיבורי קהילה  .1

מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנ"סים פוגשים בכל פרק  ,סוציאלית קהילתית ודניאל אופק

אדם העוסק בתחום הקהילה. האורחים מגיעים ממגוון תחומים: בינוי קהילה, עבודה 

מנהיגות השתתפותית, תכנון מרחב עירוני ועוד. ההגשה  ,קהילתית, ניהול קהילות דיגיטליות

פודקסט ה אתינים הופכים המשותפת של אנוה ודניאל ומגוון האורחים המעניהמקצועית 

 .בואו מתעניינים  בעולם הקהילה שכדאי מאוד להאזין לו אם אתם בעלי תפקידיםלכזה 

פודקאסט  https://tinyurl.com/39yxuxs8  - חינוך, תרבות, חברה – 'חמש אצבעות' .2

תרבותי. -שינוי חברתי ה שלקושר בין פיתוח מצוינות ומנהיגות אישית לבין הובלש

ארגון 'חמש אצבעות', אשר מוביל שינוי חברתי ותרבותי פעילות מלווה את הפודקאסט 

ה 'תרבות מנצחת כל אסטרטגיה' מנס של מתוך המוטובאמצעות אימון ספורטיבי ומנטלי. 

את מעגלי  ניתן להגדיללהבין כיצד שינוי פנימי מוביל לשינוי חברתי ותרבותי וכיצד  הארגון

 .ההשפעה שלנו

https://tinyurl.com/39yxuxs8
https://tinyurl.com/39yxuxs8
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3. CT4U – על קהילתיות עירונית פודקאסט  https://tinyurl.com/8vr5tau7 -  בלה

בונים  כיצד בוחנת יחד עם אנשי מקצוע בתחום ,התארחה אצלנו במגזיןגם ש ,אלכסנדרוב

 , לטובתאילו כלים יש לרשויות עירוניות, לחברה האזרחית ולמגזר העסקיוקהילתיות בעיר 

כולל מידע רלוונטי רב וכלים פרקטיים חיי קהילה במרחב העירוני. הפודקסט  קידום של

שניתן ליישם בהדרגה מפרק באופן למאזין מוגשים לבנייה של קהילה עירונית מיטבית, אשר 

 לפרק.

, 'הגיע זמן חינוך'הפודקאסט מבית   https://tinyurl.com/25a48awy  - שומעים חינוך .4

מפגש עם דמות משמעותית מתקיים . בכל פרק איכותי קאסט-לוידאווהפך  שודרג לאחרונה

יזמות חינוכית,  :ניתן לבחון תהליכים כגון אשר בעזרתה ,עולם החינוך בישראלבומשפיעה 

עשירים טק ועוד. הפרקים מ-יחינוך ותעשיית ההי ,הדרך להוראהשוויון ופערים בחינוך, -אי

 האופןלגבי תפיסת החינוך שלהם ועם מחשבות  םבידע רב ומשאירים אות ניםאת המאזי

 עושים חינוך הם שבו 

5. SHIFT באוויר - https://tinyurl.com/zjrv5zx8  לשינוי  'שתיל'הפודקאסט של ארגון

נושא הצדק באחד הפודקאסטים הוותיקים בשטח, ממקד את העונה הנוכחית שלו  ,חברתי

ידע וכלים מגוונים  של הפודקאסט ניתן למצואעונה הזו ובעונות הקודמות החלוקתי. ב

גיבוש  או בתוך ארגון חברתי: אם בפעולה יחידניתשינוי חברתי, בין  בקידום של יםלמעוניינ

 בנוסף מציג הפודקאסט .יצירת אימפקט ועודפעילים, ניהול תקציב של יוזמה,  ה שלקהיל

 .בעולם החברתי בעלי השפעהארגונים ובעלי תפקידים 

 

 האזנה טובה!
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