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הדשא

סטודנטים החלו השבועללמוד בקורס האקדמי
״גולףועסקים״ שנחנך השבועלראשונה
בקיסריה ״אנחנולוקחים את הקורס הזה מאוד
ברצינות״ ,אומר הסטודנט חתם זמיר
למרבית

חבי
ברחבי$DN2$

הקורסיםהנלמדים במכללות בר־
$TS1$ברחבי$TS1$

הארץ מגיעים

הסטודנטים עם כלי כתי־
$TS1$כתיבה$TS1$,

בה,
תיבה $DN2$,מחשב ומחברת .לקורס
שמציעה המכללהלמינהל בקריית אונו מגי־
$TS1$מגיעים$TS1$
גיעים $DN2$הסטודנטים אל
מתחם הגולף בקיסריה
עים
עם מחבט ,כדור גולף ובלבוש ספורטיבי15 .
סטודנטים כבר נרשמו לקורס האקדמי החדש
ועסקים׳ .אמנם זו רק
שנפתח השבוע ׳גולף
ההתחלה ,אבל
הסטודנטים נשמעים מרוצים.
האקדמי

"מדובר
והוא

בקורס

הראשון

בחירה

שמקנה

מסוגו
בעולם״,

החדש

נקודות זכות

אומר

רפיגליק,

רכז פרויקטים ייחודייםבמכללה.
משחק הגו־
$TS1$הגולף$TS1$
הרעיון לשלב את לימודי
במסגרת
לף
לף$DN2$
מפגש
האקדמית נולד מתוך
של מרצה אורח כארי שקד ,יו״ר איגוד הגו־
$TS1$הגולף$TS1$
שיטור הסטודנטים הראשון,לוקחים את הקורס ברצינות צילום :רפינליק

לף
ולף $DN2$ומייסד חברתריטליקס .במהלך
שנושאה היה׳גולףועסקים׳ ,סיפרהגולפאי
הוותיק על שנים ארוכות בהן שילב עסקים ללים:
$DN2$עשירים" $DN2$,הוא אומר .״ער שהגעתי לקורס הזה ,לא
רים",
$DN2$הכוללים $DN2$:אסטרטגיה ,תכנון,ביצוע ,דיוקוסבל־
$TS1$וסבלנות$TS1$.
נות.
יצא לילהיות על מגרשגולף בחייםשלי .אני
$DN2$וסבלנות $DN2$.בחלק המעשי של הקורס מתרגלים הס־
$TS1$הסטודנטים$TS1$
וגולף באינטנסיביות.
$DN2$הסטודנטים $DN2$את
טודנטים
בשלהעניין הרכ שיצרה ההרצאה ,החליטו
שמשח־
$TS1$שמשחקים$TS1$
לא חושב שיש אנשים מהמגזר שלנו
אסטרטגיית המשחקבפועל על
ההרצאה

העקרונות

ר׳׳ר אילן

רחימי,

ראש

$TS1$טכנולוגית$TS1$
טכ־
ההתמחות ביזמות

הבסיסיים

מגרש הגולף
״לקורס

של

בקיסריה.

משחקהגולף,
$TS1$הכוללים$TS1$:
הכו־

התפיסה שגולף

הוא

משחק של אנשים עשי־
$TS1$עשירים"$TS1$,

$DN2$שמשחקים $DN2$גולף או שניסו אי פעם לשחק .אנחנולו־
$TS1$לומדים$TS1$
קים

גולף,
ולוגית$DN2$להציע לכלל הסטודנטים קורס
נולוגית
תוך כדי משחק ,איר צריר להתנהג על המג־
$TS1$המגרש$TS1$
שיהווה חלק מתוכניתהלימודים האקדמית .האוכלוסייה ,ערבים ,חרדים ורוסים.אוכלו־
$TS1$אוכלוסיות$TS1$
סיות
$DN2$אוכלוסיות$DN2$
$DN2$המגרש $DN2$ואני ממתין כבר בקוצר רוחלשיעור הבא״,
רש
שבדרך כלל לא פוגשים על מגרש הגו־
$TS1$הגולף$TS1$.
״במסגרת הקורס הסטודנטים רוכשים ידע על
$TS1$העסקיים $TS1$לף.
ציין גבארין.
$DN2$הגולף $DN2$.בעצם הקורם הזה מהווה עבורם כלי יישו־
$TS1$יישומי$TS1$
יסודות הגולף וגם מקבלים את ההיבטים הע־
מי
״אנחנולוקחים את הקורס הזה מאוד בר־
$TS1$ברצינות$TS1$.
$DN2$יישומי$DN2$לפיתוח עסקים שעד כה הם לא ידעו כלום
$העסקיים $DN2$והחברתיים שהגולף יכול לתת לאנ־
$TS1$לאנשי$TS1$
סקיים
אנשי $DN2$עסקיםובכלללחברה .אניכגולפאי בהווה עליו" ,מצייןגליק.
$DN2$ברצינות $DN2$.זה קורם שמקבליםעליו נקודותזכות",
צינות.
שי
אומר יותם זמיר ,סטודנט חרדימירושלים.
האקדמיתהובילה לא מעט סטו־
$TS1$סטודנטים$TS1$
החשיפה
וכאיש עסקים לשעבר מבין את החשיבות של
״אני נשוי עם שני
ילדים ,עזבתי את הכללפני
להתעניין בקורם הייחודי ,רארה גבא־
$TS1$גבאדין$TS1$,
דנטים
$DN2$סטודנטים$DN2$
המשחק
זה מבחינה שיווקית והתרומה של
דין,
$DN2$גבאדין $DN2$,סטודנט ערבי המתגורר באום אל-פחם
לפיתוחעסקים״ ,צייןגליק.
פסח ונסעתימירושליםלקיסריה ,כדילהגיע
לשיעור הראשון״ ,אומר זמיר.
היה בין
הסטודנטים את
הנרשמים הראשונים".עדיין קיימת
במסגרת הקורס לומדים
נרשמו

סטודנטים מכל
מדים
$DN2$לומדים$DN2$
שכבות

איר ניתןליצור

קשרים

במגרש הגולף

