
 
 ניהול תחום קיימות וסביבה הקורס: שם  

 מן דיקלה זיס:  המרצה

דיקלה זיסמן, מלמדת בקורס יזמות ירוקה של האיחוד האירופי, ומובילה פרויקטים בינ"ל ומקומיים )בין  

אנרגטי במפעלים, עבדה ברשויות    של עיריית פריז ות"א(, עשתה ייעול cities 40פרויקט  - היתר

רפואה מהטכניון, ותואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים  - ובבסיסי צה"ל. בעלת תואר שני בהנדסת ביו

 . SwitchMed - מאוניברסיטת בן גוריון. עברה הכשרה לייעוץ לעסקים ירוקים של האיחוד האירופי

,  11:45עד   8:30 בין השעות  שני בימי  מתקיים, ( סיורים)בשילוב   סינכרונימקוון : קורס היקף שעות 

 . ש"ש(   3שעות ) 84  סה"כ , 19:15עד   16:00 זור נוסף מתקיים בין השעותמח

 . 4: שבועיותמספר שעות   20: מספר מפגשים 

 . לשלב את נושאי הקיימות בעבודתם ואקדמאים המעוניינים  הקורס מיועד לאנשי חינוך : אוכלוסיית יעד 

 רציונל הקורס 

במעגלי החיים השונים )בית, עבודה,  הקורס עוסק בפנים הפרקטיות של קיימות וסביבה, ואיך לשלבן  

יזמות, קהילה, בית הספר ובריאות(. תחום הסביבה הוא תחום מתפתח ובוער )תרתי משמע(, אפשרויות  

 פרטי, ציבורי, עמותות, חינוך, ארגונים סביבתיים ועוד.   – התעסוקה בו הולכות וגדלות במגזרים השונים 

הערכית מהבחינה  פותחת  - גם  התכנית  היום    חינוכית,  סדר  על  ומרכזי  רלוונטי  סביבתי  לעולם  צוהר 

הציבורי. הקורס מהווה כלי חשוב בסל הכלים של אנשי חינוך שרוצים לשלב את תחום הקיימות במקום  

 עבודתם או להיכנס אליו לראשונה.  

 מטרות הקורס 

 לקהילות עסקיות וחינוכיות שעד היום לא נחשפו אליו. הנגשת ידע בתחום הקיימות   •

י  כבמערדע מתקדם ועדכני ך שרוצים לשלב יהסמכה מקצועית והקניית כלים לאנשי חינו •

 העבודה שלהם. 

ספר  משפחה, קהילה, בית ה בית, – טים של סביבה גם במעגלים אישיים התייחסות לאספק •

 . ובריאות 

 

 מן הנושאים 

 היכרות עם יעדי האו"ם ופיתוח מודעות לנושא הסביבתי  - קולוגי המשבר הא  •

 כתיבת פעילויות חינוכיות לקידום שמירה על הסביבה  •

 בה רים לקידום תהליכי קיימות וסביהוכלים מעשיים להדרכת אנשי חינוך ו •

 והסביבה דום נושא הקיימות  פיתוח פעילויות חינוכיות לקי •



 

צריכה, הפחתה צמצום  – ( כדרך להתמודדות עם המשבר הסביבתי sustainabilityקיימות ) •

 במקור והפרדת פסולת 

 קט החממהטביעת רגל אקולוגית, אפ  •

 , תעשייה והייטק ירוק אחריות תאגידית  •

 גיוס משאבים, התייעלות באנרגיה ויזמות ירוקה  •

 כלכלה מעגלית  •

 ספר ירוק בית   –סביבתי חזון   •

 לוגי מגוון ביו  •

 שטחים פתוחים  •

 + אקו הום  ולוגיה אאיך למכור אידי •

 אויר וזיהום אויר  •

 קיימות אורבנית  •

 בנייה אקלימית, בנייה ירוקה  •

   ת של מערכת החינוך/ בחינוך ותחום הבוגר יישומים   •

 ובות הקורס ח

 ועבודה מסכמת נוכחות פעילה 80%לפחות 

 

 

 מועדי הפתיחה והסיום מופיעים בעמוד הקורס באתר.  

  לעמוד הקורס  נכנסים)  PDF  - לצורך הגשת הקורס לגמול במשרד החינוך, יש לשמור את עמוד הקורס כ

  -"שמירה כ  :, ובהגדרת המדפסת יש לבחור את האפשרות 'הדפס'  בוחרים, בתפריט או בקליק ימני  באתר היחידה

PDF)"  .ולצרפו לסילבוס המוגש בפורטל 


