
 

 ישראלית  במרכז הרצוג   –תוכנית חממת יזמות יהודית 

 

 תאריך  שעות  ? שיםמה עו ? מי מנחה

 כות הבאות וברוכים הבאים: ברו עינב לוצטו, עידן בנימין, חגית ברטוב
 ות ציפיהכרות, תיאום 

16.45 – 18.00 6.12.21 
ב' בטבת 

)'מוצאי 
 ('חנוכה

 סדנת פתיחה:   עינב לוצטו 
 חלומות ונסים.על  –  'פרסום הנס'

18.15 – 19.00 

 19.30-  19.00 ארוחת ערב  

 איך הפכתי ליזם?   עידן בנימין 
 הרצאה וסדנה על הכוח של יוזמה

19.30 – 20.30 

 21.00 – 20.30 סיכום עידן בנימיןו עינב לוצטו

 

 ים הבאים, פתיחת יוםכות וברוברוכ עינב לוצטו, עידן בנימין
 

16:45  – 17.30 20.12.21 
 ט"ז בטבת 

 18.45 -17.30 הסיפור היהודי שליהרצאה וסדנה:  עינב לוצטו  

 19:15 –  18:45 ארוחת ערב  

   -    SWOT דן בנימין עי
 ניתוח הסביבה והיתרון היחסי שלי

19.15 – 20.30 

 21.00 – 20.30 ושיעורי בית... סיכום עינב לוצטו ועידן בנימין

 

 3.1.22 17.30 –  16:45 ים הבאים, פתיחת יוםכות וברוברוכ עידן בנימיןו עינב לוצטו
 לימוד וסדנה:   עינב לוצטו  א' בשבט 

   ,וכשאני לעצמי מה אני, אם אין אני לי מי לי
 : ואם לא עכשיו אימתי
 מנהיגות קהילתית 

17.30-  18.45 

 19:15 –  18:45 ארוחת ערב  

 שלב א:    –מחלום למימוש  בנימין  עידן
 חזון, מטרות ומדדי הצלחה 

19.15  – 20.30 

 21.00 –  20.30 ושיעורי בית... סיכום עינב לוצטו ועידן בנימין

 

 ים הבאים, פתיחת יוםכות וברוברוכ עידן בנימיןו עינב לוצטו
 

16:45  – 17.30 17.1.22 
 ט"ו בשבט 

שיחה פתוחה על חלומות   – שיח עמיתים  עידן בנימיןו עינב לוצטו
 ואתגרים  

17.30-  18.45 

 19:15 -18:45 ארוחת ערב  

 עינב לוצטו 
 

  –ישראלית' -איך יוצרים 'תרבות יהודית 
 תיאוריה והתנסות 

19.15  – 20.30 

 21.00 –  20.30 ושיעורי בית  סיכום עידן בנימיןו עינב לוצטו

 

  



 תאריך  שעות  ? שיםמה עו ? מי מנחה

 ים הבאים, פתיחת יוםכות וברוברוכ עידן בנימיןו עינב לוצטו
 

16:45  – 17.30 31.1.22 
 בשבט  טכ"
 :  ב'שלב   – מחזון למעשה עידן בנימין  

 תאוריית שינוי  סדנה עללימוד ו

17.30- 18.45 

 19:15 –  18:45 ארוחת ערב  

  – רבים רשות הל יחיד רשות הבין  עינב לוצטו 
 על חיבורים והפרדות וסדנה לימוד 

 

19.15 – 20.30 

 21.00 – 20.30 ושיעורי בית  סיכום עידן בנימיןו עינב לוצטו

 

 ים הבאים, פתיחת יוםכות וברוברוכ עידן בנימיןו עינב לוצטו
 

16:45  – 17.30 14.2.22 
  י"ג באדר א

 ד"ר חגית הכהן וולף 
 

  - מאין אתם באים ולאן אתם הולכים
 המודל הלוגי לפיתוח פרויקטים 

17.30- 18.45 

 19:15 –  18:45 ארוחת ערב  

 למה אנשים לא מבינים אותי?  עידן בנימין 
 ורת  תקש  הרצאה וסדנה על

   ועבודה עם כלי התקשורת

19.15 – 20.30 

 21.00 – 20.30 ושיעורי בית  סיכום עידן בנימיןו עינב לוצטו

 

 ים הבאים, פתיחת יוםכות וברוברוכ עידן בנימיןו עינב לוצטו
 

16:45  – 17.30 7.3.22 
 ד' באדר ב

 שותפים  כיצד נמצא  הרצאה וסדנה:   עידן בנימין 
   שותפויותניצור ו

 

17.30- 18.45 

 19:15 –  18:45 ארוחת ערב  

 20.30 – 19.15 סדנה לקראת פורים  –  מסכים ומסכות עינב לוצטו 

 21.00 – 20.30 ושיעורי בית  סיכום עידן בנימיןו עינב לוצטו

 

 עידן בנימין, חגית ברטוב, עינב לוצטו, 
 מנטורים,  

   שותפיםנציגי רשויות ו

 האקתון מיזמים 
מנטורים, בו מפגש ארוך מהרגיל 

שותפים, בעלי עניין מגוונים יוזמנו לסיוע 
 זמים  המילפיתוח של 
 

16.00  – 23.00 28.3.22 
 כ"ה באדר ב 

 

 

  



 

 תאריך  שעות  ? שיםמה עו ? מי מנחה

 25.4.22 17.30 –  16:45 ים הבאים, פתיחת יוםכות וברוברוכ עידן בנימיןו עינב לוצטו

בניית תוכנית עבודה תקציב וכרטיס  עידן בנימין   כ"ד בניסן
 פרויקט

17.30- 18.45 

 19:15 –  18:45 ארוחת ערב  

 , מיזם בונה קהילה עינב לוצטו 
 , על חיבור וסדנה יישומית הרצאה

 בין מיזם לקהילה

19.15 – 20.30 

 21.00 – 20.30 ושיעורי בית  סיכום עידן בנימיןו עינב לוצטו

 

 16.5.22 17.30 –  16:45 ים הבאים, פתיחת יוםכות וברוברוכ עידן בנימיןו עינב לוצטו

חברתי וגיוס משאבים  - המודל העסקי  עידן בנימין 
 מקרנות פילנטרופיות 

17.30- 18.45 

 19:15 –  18:45 ארוחת ערב  

דילמות והתייעצויות  - שיח עמיתים עידן בנימיןו עינב לוצטו
 אחרונות לפני הצגת המיזמים

19.15 – 20.30 

 21.00 – 20.30 סיכום עידן בנימיןו עינב לוצטו

  

 מפגש מסכם 
 הצגת מיזמים 

 כומים ומשובים ומחשבות על הצעדים הבאיםסי
 

30.5.22 

 כ”ט באייר

 

 


