
 

 

 

 

 

 קול קורא –מחזור ג תכנית "מרחב משותף" 

 לקידום מרחבי השפעה משותפים לממשל ולחברה האזרחית
 

"אנו רואים ]...[ צורך ביצירת בסיס לשיח מתמשך בין המגזרים, לחיזוק יחסי השותפות ולהעמקת חילופי הידע 
ביניהם, באופן שיקדם את הרווחה החברתית, תוך שימור עצמאותם של השותפים ובלא לפגוע באחריות הכוללת 

 של המדינה כריבון." 
 (2008רואר (, פב3190נלווה להחלטת הממשלה ) )מסמך מדיניות

 

  ?מתעניינת בהכרות ושיח ישיר עם הממשל בהקשר הבין מגזרי 

 ?מעוניין ללמוד על מגמות בשיתופי פעולה בין מגזריים 

 שדה החברתימחפשת להעמיק את הבנתך לגבי שילוביות ויתרונותיה ל? 
  ?חשוב לך לפתח תפיסה וכלים של מנהיגות משתפת 

 
שתפתח תפיסת עבודה בין  ,בניית קבוצת סוכני שינוי תכנית "מרחב משותף" היא תכנית שמטרתה

 ית.מגזרית לצורך התמודדות אפקטיבית עם סוגיות חברתיות מורכבות בחברה הישראל

 
, אשר מהווה שותפות בין שבעה משרדי ממשלה והמכון חברה אזרחית –ממשלה מיזם במסגרת  פועלתתכנית ה

 למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.  
"מרחב  בהתאם,שמרכיב חיוני בחוסן החברתי של ישראל מתבטא בטיב העבודה הבין מגזרית.  הנחת היסוד היא

ם במרחב הציבורי, תוך הכרה משותף" תפעל לחיזוק הזהות המשותפת של משתתפי התכנית המהווים מנהיגי
על מנת לטייב את הממשק בין הממשל לבין החברה האזרחית ועל מנת בשוני הייחודי של כל מגזר. זאת, 

 .למנף את פוטנציאל השותפויות הבין מגזריות
 

 מטרות המשנה:
  .הרחבת פיתוח זהות מגזרית ייחודית ובירור הערך המוסף של כל מגזר תוך הכרה בתרומתו ובמגבלותיו

 הידע של כל אחד מהמגזרים לגבי המגזר השני.
  .למידת ההקשר המשותף ובניית קבוצת עמיתים לומדת. חיזוק הנכונות לתיאום ו/או לפעולה משותפת 

  .הרחבת ההיכרות בין המשתתפים וחיזוק תחושת השליחות המשותפת 

  המשותף.הרחבת הידע על יתרונות השילוביות ויצירת מודעות והבנה של האינטרס 

  .הרחבת ההיכרות עם נושאים חברתיים ומגמות חברתיות בישראל 

  .רכישת כלים ומיומנויות לשיתוף פעולה 
  
 
 

  

http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=programs&op=view&cs=131&langpage=heb


 :לפי אתגרים שזוהו במערכות שונות התנסות יישומית בעבודה בין מגזרית תיערךבמחזור ג' 

 מגזרית המאגדת כוחות שונים -תחומית ובין-גישה אינטגרטיבית ביןקידום  –שנות החיים הראשונות  •

 , במטרה לייצר הזדמנויות שוות להתפתחות השווה של כל ילד. ודיסציפלינות שונות בתחום הבריאות

 .תומכי חינוך והוראה במערכת החינוךלהפעלת בין מגזרי פיתוח מודל  – "שותף חינוכי" •

 .ותיקות משפחות בסיוע עולים קליטת לעידוד מגזריות בין יוזמות פיתוח •

, קהילתיות משפחתיות תמיכה מערכות ותנעדר צעירות משפחותעבור  ייעודיים מודליםפיתוח  •

 מגזרי. ובין משרדי בין שיתוף על ים, המבוססוחברתיות

 שיקום כלכלי של חייבים.ל בין מגזריות פיתוח שיטות חדשניות •
 

להגיש , העוסקים באחד מהאתגרים הללו ,ומחלקות ברשויות המקומיותמנהלי אגפים אנו מזמינים 
 .מועמדות להשתתפות בתכנית

  
אנשי מפתח בממשל המרכזי והמקומי ובחברה האזרחית בעלי יכולת מנהיגות  30-כ הרכב משתתפי התכנית:

 ועבודת צוות, תודעה חברתית מפותחת, עניין ומחויבות לקידום ממשקים בין מגזריים.
 

 נושאים מרכזיים בהכשרה:
 .אתגרים חברתיים ייחודיים לישראל 

 .הכרות עם מדיניות הממשלה בהקשר הבין מגזרי 

  .פיתוח תפיסה, מגמות ומודלים בשיתופי פעולה בין מגזריים 

 ?ריבוי זהויות או זהות משותפת 

 .תפיסה וכלים בפיתוח מנהיגות משתפת 

 

תת על (. התוכנית מושת2017חודשים )מספטמבר ועד דצמבר  ימי פעילות הפרושים על פני ארבעה 8השיטה: 

 מעלה. אתגרים הרשומים המ , לרבות קידום פרויקט בין מגזרי באחדמתודולוגיות למידה מגוונות
 המפגשים כוללים: הרצאות, סדנאות, סיורים, תרגיל יישומי, ניתוח מקרי בוחן ולמידת עמיתים. 

 מועדי מפגשי התוכנית:

 
 *תכנית "מרחב משותף" בנויה על למידת עמיתים ומחייבת נוכחות מלאה במפגשי התכנית.   
 

  סגל המרצים והמנחים:
הסגל מורכב מהשורה הראשונה של אנשי אקדמיה, אנשי חברה אזרחית ואנשי ממשל, שלטון מקומי וניהול 

 מערכות ציבוריות בעבר ובהווה.

 עינת רונן ודפנה קלנברג –מנחות ומנהלות התכנית 
 תמר תנעמי –רכזת התכנית 

 שני טיראן –פיתוח והובלת פרויקטים בתכנית 
 מרבית המפגשים יתקיימו במלון יהודה בירושלים. מיקום:

 

 מספר המקומות מוגבל, יבחרו המועמדים המתאימים ביותר למטרות התכנית. 
 .השאלון למועמדי התכנית ומלאו את לחצו כאןלצורך הגשת מועמדות אנא 

 .2017באוגוסט  1 מועד אחרון להגשת מועמדות:
 . TamarTa@jdc.org ת, במיילהתכני, רכזת לתמר תנעמילמידע נוסף ניתן לפנות  

https://www.tfaforms.com/rest/forms/view/4627196
https://www.tfaforms.com/rest/forms/view/4627196
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