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 מה קורה?

העולם עובר שינויים דרמטיים בתקופה האחרונה: משברים כלכליים, אתגרים סביבתיים, ומחאות 
חברתיות בישראל וברחבי העולם. זה לא רק מעמד שֵבע שיוקר המחייה הגובר לוחץ לו, אלא אזרחים 

ופער חברתי מכל העשירונים התוהים למה, לדוגמה, למרות כל הקידמה הטכנולוגית, עדיין יש עוני 
 גדל? משביר אקלים הולך ומחמיר? פוליטיקה ממדרת, וסביבה לא בריאה? 

פוליטיות וחברתיות, לקדם שינוי, לבנות  אך לעומת זאת, גדל והולך הרצון לפתח חלופות כלכליות,
 חברה טובה יותר, לכולם.

א רק החשיפה גם המדיות הרשתיות החדשות משנות את חיינו בצורות מרתקות ובלתי צפוייות: ל
שלנו למידע ולרעיונות, אלא היכולת של כל אחד ואחת מאיתנו להיות ערוץ מידע ותקשורת בפני 

 עצמו, עם הטכנולוגיות המתוחכמות שאפשר לשאת בכף היד. 
 

 מה עושים?

ביחד, התמורות הללו מציבות בפנינו הזדמנות מדהימה, וללא תקדים: לחבור ולעבוד יחד לפתח חזון 
 ת הכלים להעבירו הלאה וליישמו בעולם. חלופי, וא

אנו קוראים "קיימות," ומרכז השל הינו הגוף המוביל בארץ בפיתוח והפצת אג'נדה רחבה לחזון הזה 
שפירושה כלכלה דמוקרטית, מושתתת על חברה שיווניות וחסונה, בעלת קהילות רבגוניות  זו,

אחריות סביבתית וחברתית רחבה וברת  חברה הפועלת מתוךוחזקות, בתוך סביבה בריאה ויצרנית. 
 תוקף ממשי בעבורינו ובעבור הדורות הבאים.  

מנהיגות חכמה, יעילה ויצירתית לקידום חברה מקיימת  הכשירשל מרכז השל מ םעמיתיהתכנית 
התכנית לתכנית העמיתים יש ניסיון של מעל עשור בהכשרת מנהיגים לקידום הקיימות.  בישראל.

עיסוק עמיתים הבאים מתחומי  02לקבוצה נבחרת של תחומית -ועשייה בין מקנה כלים לחשיבה
 מגוונים. 

אם הינך רואה את עצמך: אדם שרוצה להוביל תהליכים חדשניים, סוכן שינוי, מעצב/ת מסרים 
 להגיש מועמדות לתכנית ייחודית זו. ךתובארגון, מקצוע, או במגזר שלך, אז אנו מזמינים א

ן הבוגרים: חברי כנסת, מנהלים בכירים בתעשייה, אנשי תקשורת מובילים, ! ביתהיו בחברה טובה
מרכז השל ותוכנית העמיתים הם בית לאנשים המחפשים רופאים, משפטנים, מנהיגים ופעילים רבים. 

  .וקידום הקיימות בעבודה, בציבורים שונים, ובחברה כולה ערוצים לפעול כסוכני שינוי

 המשך...           



 

 

 נית עבורךהתכ

. היא , במרכז השל בתל אביב0202ליוני  0200יום שלם, בין אוקטובר מדי שבוע להתכנית נפגשת 
דיאלוג אישי וקבוצתי מתמיד בין תיאוריה למעשה, במטרה בנוייה על שיטות לימוד ייחודיות המזמנות 

ות אקטואליות בארץ אנו נעמיק בסוגי להכשיר אנשי ונשות מעשה רפלקטיביים בעלי אוריינות ומיקוד.
ובעולם, ונפתח יחד את עקרונות הקיימות, המאחדים תובנות מאקולוגיה, חברה, כלכלה, פוליטיקה 

מומחים ממגוון רחב של תחומים, ועם פעילים מנהיגים וותרבות. נקרא, נדון, נסייר, וניפגש עם 
  חברתי בישראל.-מהתחום הסביבתי

, ולה אישיים, והיכולת לתקשר אותם לקהלים רחביםפיתוח חזון ודרכי פעמטרת התכנית הינה 
כאשר השנה ינתן לתוכנית כולה גוון העוסק בדרכים בהן ניתן "לספר את הסיפור" הלאה, תוך 
התמקדות באפיקי העברת מסרים, במעגלים שונים, מסגרות שונות, וכמובן דרך כלים מגוונים. 

 ו לאורך כל התוכנית.במסגרת זו ידרשו המשתתפים לקחת חלק פעיל בעשייה ז

ש"ח, אך  0222ם עבור השתתפות בתכנית במספר דרכים: דמי לימוד בסיסיים הם ליהיה ניתן לש
תהיה אפשרות במהלך התכנית לייצר תוצרים בעלי ערך ומקדמי קיימות כתוצאה וכתמורה להכשרה 

 שהתכנית מספקת.
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