קול קורא
למחזור ט' בתכנית למובילי לכידות חברתית
שיפתח בינואר 2023
התכנית נוסדה ב 2018-כיוזמה של הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון ,בשיתוף
מכון מרחבים ועמותת רוח טובה ומטרתה היא חיזוק לכידותה של החברה
הישראלית ,דרך ארגונים מהמגזר הציבורי ,העסקי והחברתי ,השולחים נציגים
ונציגות כמשתתפים בה.
תוצרי התוכנית כוללים:
הבנה מעמיקה ומדויקת של מושג הלכידות החברתית (על בסיס מודל וגישה
סדורה וסדנאות חוויתיות) ותוכנית פעולה ארגונית ארוכת טווח המותאמת
לכל ארגון משתתף.
לתוכנית שלושה מרכיבים עיקריים:
מחזור של עשרה ימי מפגש אחת לשבועיים (פירוט מצורף)
ליווי אישי בגיבוש תכנית הפעולה ובהטמעתה בארגונים בשנה הראשונה
לאחר סיום המחזור בהתאם לצורך
קהילת בוגרות/ים לומדת ,עושה ,תוססת וצומחת שאליה מצטרפים/ות
עם סיום מפגשי התכנית
כיום יש בקהילה כ 160-בוגרות ובוגרים שממשיכים לשתף פעולה בעשיה לקידום
לכידותה של החברה הישראלית; לחוות ,ללמוד ולהעמיק יחד בתכני התכנית
ומהווים רשת מגוונת ומשמעותית.
התכנית היא ללא עלות לארגון ,אך עקב הביקוש לה וההשקעה הרבה שנעשית
בה נדרשים מחויבות והתחייבות של הארגון והמשתתף/ת להגיע למפגשים,
לפעול לגיבוש וקידום תוכנית ארגונית ולהמשיך בהשתתפות פעילה בקהילת
בוגרות/ים עם סיום המחזור.

רוצים/ות להצטרף למסע הקסם הזה?
הירשמו ונהיה בקשר
תאריכי המפגשים ודרכי הרשמה מצורפים מטה:
מפגשי התוכנית

מחזור ט׳

מפגש  - 1פתיחה

 - 10.1.23יום ג׳

מפגש 2

 - 24.1.23יום ג׳

מפגש 3

 - 7.2.23יום ג׳

מפגש  4-5סיור כולל לינה

 20-21.2.23ימים ב׳-ג׳

מפגש 6

 5.3.23יום א׳ (חד-פעמי)

מפגש 7

 - 21.3.23יום ג׳

מפגש  - 8סיור ירושלים

 - 3.4.23יום ג׳

מפגש 9

 - 18.4.23יום ג׳

מפגש 10

 - 2.5.23יום ג׳

מקום המפגשים:
שבעה מפגשים יתקיימו במשרדי הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון
שדרות שאול המלך  21תל אביב (חניה וארוחת צהריים כלולות)
סיור של יומיים כולל לינה יתקיים באזור חוף הכרמל
סיור בירושלים של יום אחד
שעות המפגשים:
כל מפגש (למעט הסיורים) יתקיים בין השעות 17:00 - 10:00
לתכנית יתקבלו מועמדים ומועמדות מחויבים/ות מדרג ביניים בכיר
ועם שנתיים וותק לפחות בארגון.
המיון כולל הגשת מועמדות ,שיחה עם מנהל/ת ממונה מטעם הארגון
וראיון עם המועמד/ת.

בוגרות/ים ונציגי/ות הארגונים מספרים על התוכנית:
"החיים שלי כיזם חברתי לפני התכנית ואחריה הם לא אותו דבר"
חאלד קדרי ,יזם אימפקט
"התוכנית היא הזדמנות מצוינת לאירגונים לפיתוח עובדים בדרך אחרת,
המאפשרת להם ליצור קשרים חדשים ובעיקר מחדדת את המודעות
החברתית שלהם ושל הארגון".
בלה אברהמס ,סמנכ"לית ממשל ,תקשורת וחברה ,אינטל
"המרקם האנושי בתכנית היה משובח ומגוון להפליא ,נחשפתי לזוויות
מאוד שונות לעשייה חברתית שמדברת לכידות ושייכות -זה פותח את
הראש ומרענן את דרכי החשיבה".
נופר מור ,מנהלת איכות השירות ,עמותת אנוש
"יצאתי עם הבנייה וטרמינולוגיה ,כלים למימוש ובעיקר  -רשת חשובה
ותומכת שהיא רוח גבית לעשייה מקדמת בתחום".
דנה פאר ,מנהלת תכנית ההכשרה של צוערים לשירות המדינה

לאתר התוכנית
שבו מידע נוסף כולל פירוט הארגונים שהשתתפו עד כה בתכנית,
ודוגמאות לתכניות פעולה שגובשו בתכנית

להגשת טופס מועמדות לתוכנית

למידע נוסף ,ניתן לפנות ל-

tslil@ruachtova.org.il | 03-5436838

