
 

 

 ממליצה



 

 

 

 ,רב שלום

  17:30', שעה דיום  ,18.01.17בתאריך 

                                   (Sustainability) יתקיים מפגש מידע לקורס קיימות

 כלכלה, סביבה וחברה: 21-במאה ה

 וד"ר תמי זילברג אדר' ארנה אנג'ל תות האקדמיועם המנהל

 

 , תל אביב.18, רח' דוד אלעזר שרונההמפגש יתקיים בקמפוס 

 מראש ברישום מותנית המידע במפגש השתתפות, לידיעתך

  המפגש אינו כרוך בתשלום.

 

 ₪ ** 480**לנרשמים לתוכנית במפגש המידע תינתן הנחה בגובה דמי רישום על סך 

 

 לרכזת התכנית, שרה אבוטבוללאישור הגעה למפגש נא לשלוח מייל 

 araab@trdf.technion.ac.ilS למייל.

 רקע אקדמיטלפון נייד / בציון הפרטים הבאים: שם מלא / 

 

   2 שלוחה, 03-6966662בטל.  לבירורים נוספים, ניתן לפנות

mailto:Saraab@trdf.technion.ac.il
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 (Sustainability) קיימות
 :21-במאה ה 

 חברהוכלכלה, סביבה 
 

 ניהול אקדמי: אדר' ארנה אנג'ל וד"ר תמי זילברג
 

 בואמ

" מציג את עולם הקיימות והאחריות החברתית, כפי שהם מתנהלים בכלכלה העכשווית, 21-הקורס "קיימות במאה ה

 והכלכליות שמאפיינות את התקופה.תגובה לתמורות החברתיות במתעוררות הואת המגמות 

תחום הקיימות עוסק באינטגרציה של חברה, כלכלה וסביבה ובשיקולים שעלינו לקבל, כדי להבטיח ניהול תקין 

היתרונות והאתגרים  מכאן נובעים גםשל חיינו, ותחום הקיימות נוגע בכל אספקט  והחלטות התורמות לקיומנו.

. גישת הקיימות קוראת לשקיפות של מידע ולאינטגרציה של ידע בכל תחומי החיים. זוהי גישה הפוכה הטמונים בו

לגישת ההתמחות, שגורסת כי רק "המומחים" יודעים ויכולים לעשות שינוי. הבנת המישורים השונים שבתוכם פועלת 

ך, בסביבה, בכלכלה, במסחר ובכל בניהול, בהתנהלות, בחינו -הקיימות תאפשר יצירת שינוי עמוק בכל הרבדים 

 אספקט אחר של התנהלות חברה האנושית. 

החברה האנושית נמצאת בעיצומו של תהליך השתנות, הנובע מההשלכות של ניצול משאבי כדור הארץ, שינויי 

להבין  על, כדי-האקלים,  שינויים חברתיים, שינויים כלכליים ועוד. הקורס יאפשר למשתתפים לבחון את התהליך ממבט

במקביל, ויגברו עוד יותר בעתיד הקרוב והרחוק.  -את האתגרים המהותיים שמציפים את החברה האנושית כאן ועכשיו 

סביבתיים ולאפשר עתיד טוב יותר -חברתיים-יוצגו בקורס כלים אפקטיביים, המאפשרים לנהל את האתגרים הכלכליים

 לדורות הבאים. 

 

 תכנית הלימודיםמטרות 

 חיינו אורחות בכל שינויים-במגה יתאפיין )הקרוב( העתיד כי הגורסות  העכשוויות, המגמות בחינת. 

 הארץ כדור ושל האדם של הקיימות לקידום המכוונות ,שונות ובינלאומיות מקומיות יוזמות הכרת. 

 בהווה הקיימות אתגרי עם בהתמודדות לסייע מיועדיםה ,ומדדים אמנות ,תקנים ,תיאוריות של והערכה הסקיר 

 .ובעתיד

 

 

 

 



 

 

 היעד קהל

 מציאות שיבטיחו חשיבה כלי ולפתח, ומערכות אנשים לנהל ויכולתו הבנתו את לשדרג שמבקש למי מיועד הקורס

 כלים לצד, והחברתי האישי החוסן להבטחת כלים יספק הקורס. ובעתיד בהווה - מאתנו ואחת אחד לכל יותר טובה

 . וחברתי אישי שגשוג ליצירת ודרכים

 שבתוכם(, והכלכליים הסביבתיים, החברתיים) תהליכים-המגה מהם לבחון ייחודית הזדמנות למשתתפים יספק הקורס

 . אלו מתהליכים הנובעים האתגרים עם אפקטיבית להתמודדות לתרום יכולים מעשיים כלים ואילו, חיים אנחנו

 

 מבנה התכנית

המגזר הפרטי )תאגידים, חברות לתועלת הציבור, התארגנויות  -מכל מגזרי המשק אורחים מרצים בקורס ישתתפו 

אלטרנטיביות דוגמת קואופרטיבים(, המגזר השלישי )עמותות וגופי החברה האזרחית(, והמגזר השלטוני )שלטון 

שראל, ולהעריך מרכזי, רשויות מקומיות(. בדרך זו יוכלו המשתתפים להיחשף לעשייה הקיימותית, המתקיימת היום בי

 כיצד ניתן להעצים אותה ולרתום אותה לטובת החברה והסביבה. 

בנוסף לידע התיאורטי, ייחשפו הסטודנטים לכלים מעשיים )מקומיים ובינלאומיים(, וילמדו לפתח בעצמם כלי ניהול 

 מעורבים בעתיד. להבטחת האינטגרציה של קיימות בתהליכי ניהול וקבלת החלטות, שבהם הם מעורבים היום או יהיו

 .שינוי בתהליכי מעשיים היבטים  ;והתנהלות לקיימות מבוא: עיקריים קיםפרהקורס מורכב משני 

כל מפגש יכלול חלק תיאורטי ותרגיל מעשי. בחלק התיאורטי יהיו, בין השאר: הרצאות פרונטליות של מרצות הקורס 

 ושל מרצים אורחים, הקרנת סרטונים/סרטים, סיורים לימודיים וסדנאות. 

לידי ביטוי בחלק של התרגיל ינתחו הסטודנטים מקרי בוחן, ילמדו להעריך את ההיבטים השונים של הקיימות הבאים 

 באותם מקרים ויציעו חלופות נוספות לדרכי הטיפול שהוצגו בפניהם.

 

 בין נושאי הלימוד:

 חיים וסגנון לקיימות מבוא 

 רגולציה 

 הקיימות עקרונות 

 וכלכלה קיימות 

 ופילנתרופיה תאגידים ,קיימות 

 מתקדמות חברתיות ויוזמות קיימות 

 ועיור קיימות  

 21-ה למאה קיימותי חיים סגנון 

 

 

 תנאי קבלה

קריאה  יכולת בתכנית מחייבים הלימודים שנים לפחות. 7ניהולי של אקדמאים ממוסד השכלה מוכר ו/או בעלי ניסיון 

היועץ האקדמי רשאי לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף,  .האנגלית בשפהאקדמיים  טקסטים והבנה של

 בכפוף להשתתפות בוועדת קבלה.

 

 



 

 

 

 :התוכנית מטלות

 . דפי נושא                                  1

 . פרזנטציה אישית                     2

 . סיכום ביניים                              3

                       . עבודה מסכמת    4

 מקורית.  כתיבה רהוטה, חשיבה ביקורתית, חשיבה אינטגרטיבית, חשיבה -קריטריונים להערכת דפי הנושא *

 

 הובלה אקדמית:

 ארנה אנג'ל יכליתאדר

 : וביניהם ,והעסקי הציבורי במגזר תפקידים במגוון שימשה

 .שלו הפיתוח בתקופת אביב תל נמל את שניהלה ים מפעלי אוצר הממשלתית החברה לית"מנכ

 . אווירית בתעשייה ודירקטורית אריסון שרי שבשליטת ובינוי שיכון בחברת לית"סמנכ

 . כולנו מפלגת מייסדי על ונמנתה ברק אהוד של כהונתו בתקופת הממשלה ראש במשרד יועצת יתהיה

 .בנדל״ן קהילתית יזמות וב״קיים״ הלאומי הביטוח במועצת חברה כיום

 

 

  -ד"ר תמי זילברג 

מתמחה בליווי הנהלות בכירות  מומחית בפיתוח והטמעת עקרונות קיימות בניהול ובקבלת החלטות. ד"ר זילברג 

 stakeholderבניתוח וניהול סיכוני קיימות, זיהוי מוקדים של יצירת ערך וביצוע תהליכים של שיתוף מחזיקי עניין )

engagement.) 

שנים, לוקחת חלק פעיל בפיתוח תקנים בינלאומיים ומקומיים לניהול והטמעת  15ד"ר זילברג, העוסקת בתחום מעל 

ריות חברתית. בין השאר, עמדה בראש הוועדה הטכנית של מכון התקנים הישראלי, שכתבה את ת"י קיימות ואח

התקן הבינלאומי   ,ISO26000, התקן הישראלי לניהול אחריות חברתית; הייתה נציגת ישראל בתהליך כתיבת 10000

י( להטמעת העקרונות של התקן )ארגון התקינה הבינלאומ ISOלניהול אחריות חברתית, ומייצגת את ישראל בפעילות 

התקן לדיווחי קיימות ואחריות  - GRI, שעיצבו את GRIברחבי העולם. בנוסף, הייתה חברה בוועדות הפיתוח של 

 חברתית.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מתכונת הלימודים

 .מפגשים 20 ,שעות אקדמיות 100 :היקף התוכנית

 .17:30-21:30בין השעות  , 'ג הלימודים יתקיימו ביום

 

 פתיחת הלימודים

14.2.2017 

 

 מקום הלימודים

 ת"א. 18קמפוס הטכניון בת"א, מתחם שרונה. רחוב דוד אלעזר 

 

 עלות התוכנית

 ₪  7800 –שכ"ל 

 ₪ 480 - דמי רישום 

 

 זכאות לתעודה

 הנוכחות בכל השיעורים ובסיורים חובה. ניתן להיעדר משני שיעורים, בתנאי שהחומר החסר יושלם.

 

  ץ.חו ולימודי המשך ללימודי היחידה הטכניון מטעם סיום תעודת תוענק התוכנית בדרישות לעומדים

 

 ה ע ר ו ת

 .פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים 

 .דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה 

 .דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד 

 

הנרשמים התלמידים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית, במועדי הלימודים והבחינות או בכל היחידה מביאה לידיעת 

 .נושא אחר. הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים

 

 

 

 

 

 

 לפרטים והרשמה נא לפנות ליחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

 , רכזת התכניתאבוטבול שרה

    03-6918799פקס  2שלוחה , 03-6966662

saraab@trdf.technion.ac.il 
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