
קול קורא

"התכנית למובילי לכידות חברתית" נוסדה ביוזמת הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון 
בשיתוף מרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל ועמותת רוח טובה

והיא מיועדת לארגוני המגזר הציבורי, העסקי והחברתי.

מטרת התוכנית היא לחזק את לכידותה של החברה הישראלית
ולקדם את יעדי הארגונים המשתתפים 

לארגוני המגזר הציבורי, העסקי והחברתי תפקיד ייחודי בחיזוק רקמתה של החברה הישראלית 
כבסיס חיוני לחוסנה של מדינת ישראל. 

טיפוח התנאים להיווצרות חברה מלוכדת יותר מותנה בעשייה ארגונית שיטתית על בסיס גוף 
כל  של  היעד  קהלי  כלפי  פנים-ארגוניות,  משמעויות  זו  לעשיה  סדורה.  פעולה  ותוכנית  ידע 

ארגון ואל מול החברה הישראלית כולה. 

ארגונים שברצונם לקחת חלק בתוכנית מוזמנים להציע נציג/ה בדרג ביניים עם ותק של שנתיים 
לפחות בארגון, יכולת להובלת שינוי והזדהות עם חזון התוכנית.

תוצרי התוכנית כוללים: הבנה מעמיקה ומדויקת של מושג הלכידות החברתית ותוכנית פעולה 
ארגונית רב שנתית ייחודית לכל ארגון משתתף, אשר תקדם את יעדיו וצרכיו יחד עם לכידותה 

של החברה הישראלית. 

לתוכנית שלושה מרכיבים עיקריים: 
  מחזור של עשרה ימי מפגש על פני חמישה חודשים )מועדי שני מחזורי 2020 מצ"ב(

  ליווי הטמעת תוכנית הפעולה בארגונים בשנה הראשונה לאחר סיום המחזור בהתאם לצורך
  רשת בוגרות/ים לנציגי הארגונים המשתתפים 

* השתתפות בתוכנית מחייבת נוכחות מלאה של נציגי ארגונים במחזור ושותפות ארגונית
  כולל מעורבות של  ממונים/ות. 

* התוכנית היא ללא עלות 

אנחנו מקווים שארגונכם/ן יראה בתכנית מנוף משמעותי והזדמנות להצלחתו תוך התמודדות 
עם אחד האתגרים המרכזיים לעתיד המדינה, ונשמח שתהיו שותפים לדרך.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Z_40aqFa6Ye2H0Nio6ke5YWcF-rGJZN2UBenVvruSg2Lug/viewform
https://sci.ruachtova.org.il/Arison_Ruach_tova_lehidot_kol_kore_2020_b_organizations.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1bKJcEoZmuU
https://sci.ruachtova.org.il/Arison_Ruach_tova_lehidot_kol_kore_2020_b_alumni.pdf


חקלאות,  טכנולוגיה,  חשובים:  תחומים  ספור  באין  גבוהים  במקומות  מדורגת  ישראל  מדינת 
בריאות ועוד.

אולם, מדינת ישראל מדורגת כעת במקום נמוך )28 מתוך 34 מדינות האיחוד האירופי ומדינות 
מערביות מפותחות( במדד הלכידות החברתית של קרן ברטלסמן הגרמנית, שפורסם ב-2013. 

בעוד שניתן להסביר דירוג זה על רקע אתגרים רבים, הסברים אלו אינם תורמים לעתיד המדינה. 
הישראלית  החברה  לכידותה של  חיזוק  כי  בינלאומיים,  ומוסדות  בישראל  רחבה  ישנה הסכמה 

מהווה אתגר מרכזי לעשורים הבאים.

הגדרת הלכידות החברתית:
"מאפייני היחסים בין כלל האזרחיות והאזרחים של מדינה נתונה,

המייצרים להן ולהם את הסיכויים הטובים ביותר לעתיד משותף מוצלח."
)מקום לכולנו - לכידות חברתית ועתיד ישראל, מאת מייק פרשקר(

אתגר הלכידות החברתית
של ישראל 




