
החממה - התכנית להכשרת מובילי קהילה במושבים

דמי הרשמה: 200 ₪ 
מחיר: 7,500 ₪ 

מלגה מלאה )לא כולל דמי הרשמה( 
תינתן למתאימים, בכפוף לתנאי 

הקבלה והתחייבות המושב לתהליך.

יפתחו שתי קבוצות, האחת באיזור 
לכיש - חוף אשקלון, והשנייה באיזור 

צפון השרון

מה כוללת ההכשרה?
עשרה מפגשי לימוד אינטנסיביים,   • 

אחת לשבועיים בימי שלישי, 16.30–21.00.    
מפגש ראשון: 6.11.18.  

שני סמינרים בני יומיים.  •
ליווי מקצועי פרטני לכל מושב.   •

מפגשי העשרה לבוגרי התכנית בשנה השנייה.   •
הצטרפות לקבוצת עמיתים איכותית.  •

מה לומדים?
תיאוריות וכלי עבודה לבניית קהילה, המבוססים על תרבות ועל זהות.  •
 •  מפגש מעמיק עם התרבות היהודית-ישראלית ודרכים יצירתיות להפוך 

תרבות עתיקה למשמעותית ועכשווית.
מערכים לחגיגה: פיתוח פעילויות קהילתיות חווייתיות המבוססות על   • 

הערכים החשובים לכם.  
מפגשים עם אנשי תרבות יהודית-ישראלית מובילים בחברה הישראלית.  •

בניית תשתיות לביסוס תכנית רב-שנתית למושב.  •
ועוד...  •

מי מוביל את התכנית?
את התכנית מובילים שני מנחים במשותף - מנחה מ'שדמות', המתמחה בפיתוח 
קהילה בכלל ובמרחב הכפרי בפרט, ומנחה מקצועית מטעם 'שריגים', המתמחה 

בתרבות היהודית-ישראלית ובחיבורה לחיי הקהילה והמושב.

למי התכנית מיועדת?
לפעילים מנוסים ממושבי תנועת המושבים, המבקשים להעמיק ולחדש את 
המסורת הקהילתית ואת כוחה של הקהילה במושבם. לתכנית יתקבלו 2–3 

פעילים מכל מושב.

מה יוצא לנו מזה?
התמקצעות של פעילים כולל תעודת 'מוביל/ת קהילה' מטעם 'שדמות'   • 

במכללת אורנים.  
חיזוק החוסן המושבי.  •

העמקה של התכניות המושביות.  •
חיבור בין קבוצות שונות במושב.  •

ליווי מקצועי לבנייה של תכנית עבודה שנתית.  •
מענק חד פעמי לביסוס תכנית מושבית.  •

מהם תנאי הקבלה?
לחממה יתקבלו פעילים ממושבים המעוניינים להיכנס לתהליך של עבודה 
והתחדשות בקהילה, ומשום כך נדרש אישור והסכמה של מנהיגות המושב 

לכניסה לתכנית.
הקבלה מותנית במילוי שאלון הרשמה, בשליחת קורות חיים ובריאיון אישי, 

לבדיקת ההתאמה לתכנית.
מכל מושב יתקבלו לפחות שני משתתפים ולא יותר משלושה.

מהן הדרישות של התכנית?
נוכחות בכל המפגשים )80% לפחות(.

השתתפות פעילה בהתנסויות מגוונות.
יישום פעילות במושב במשך שנתיים לפחות לאחר ההכשרה.

לפרטים ולהרשמה לחצו כאן 

או צרו קשר:

kehila@srigim.org.il

050-6998331 )חגית(

נפתחה ההרשמה למחזור השלישי של 

<<< מספר המקומות מוגבל, מועד סיום ההרשמה: 30.8.18

תכנית
שריגים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8g4LWkylN6H8noL96BPl6qFcNeHmgbQRULFQXeM9oHFdUSg/viewform

