קול קורא להגשת מועמדות לתכנית

מנהיגות צעירה מחוללת שינוי
רוצים ורוצות לחולל שינוי ,מחוברים לישוב ואנשיו ורואים את
עצמכם בתפקידי הנהגה מרכזיים בשנים הבאות?
יש בכם את הכמיהה להשפיע ואת היכולת לעשות זאת?
מחפשים כלים ,תובנות ואסטרטגיות למנהיגות מקומית?
אם עניתם כן  -הצטרפו אלינו לתכנית ״מנהיגות צעירה מחוללת שינוי״ המיועדת לצעירים
וצעירות בישובים הערביים בישראל .תכנית שתלווה ותכשיר אתכם כמנהיגי העתיד של יישוביכם.
למי מיועדת התכנית :בתכנית ייקחו חלק כ 25-משתתפים ומשתתפות המביאים למרחב
הציבורי והניהולי קול עדכני ,מודע ומעורב .א/נשים השואפים לחולל שינוי עם ולמען הישובים
ותושביהם .הרואים את עצמם כמי שממלאים תפקידי הובלה בערים ובכפרים הערבים בישראל.
מסגרת התכנית :התכנית נפרשת לאורך כשנתיים וכוללת הכשרה וליווי אישי בהיקף של כ170-
שעות .כ 56-שעות בכל אחת מהשנים  .2016-2018התכנית תקנה הכשרה ייחודית הכוללת כלים,
ידע והקמת רשת קשרים ענפה ,לצד התנסויות אשר מטרתן להכינכם/ן לתפקידי מפתח ברשות
המקומית .המפגש עם עולמות תוכן וביניהם ,יעשה בסיוע אישים מובילים מהזירה המקצועית,
הציבורית והאקדמית ,תוך דיאלוג מדרבן עם שותפים ועמיתים לדרך.
בשנה הראשונה יושם דגש על כלים ליצירת נוכחות ציבורית ברשות המקומית בה הנכם פעילים,
וגיבוש סדר יום עתידי .למידת המבנים ותהליכי העבודה ברשות ייעשו תוך כדי עשייה פעילה.
בשנה השנייה יושם דגש על היערכות עם שותפים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות וחשיבה על
קידום סדר יום והשפעה בנושאים המעסיקים אתכם ואת צעירי הישוב והקהילה .ב 2018-יושם דגש
על עשייה מקומית תוך העמקת הידע וההכרות עם תהליכי עבודה מקצועיים  -מקומיים וארציים
 הדרושים למימוש התכניות החדשות .במידת הצורך ,תכלול התכנית ליווי אחרי מערכת הבחירותבמאמצי הטמעה בשטח.
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מה בתכנית
התכנית מציעה צירי התפתחות אישיים ומקצועיים ,ומשלבת למידה תיאורטית והתנסות מעשית.
בין מוקדי ההכשרה:
פיתוח מנהיגות וחזון אישי ,קהילתי ויישובי
יצירת נוכחות ,נראות והשפעה ברמה יישובית וציבורית
מיומנויות ניהול משא ומתן ופיתוח ובניית שותפויות ברשות המקומית
מבנה ,מוסדות ותפקוד רשויות מקומיות ,לרבות היבטים תקציביים ,משפטיים ותכנוניים
בניית והובלת קמפיינים  -מהמרחב הפיזי ועד עולמות הניו-מדיה
גיוס ומיצוי משאבים  -כלים ,כללים ,מקורות ומגבלות
על מקום הרשות המקומית ותפקידה במרחב הכלכלי והחברתי
זיקות וקשרי גומלין בין ממשל מקומי וארצי
אסטרטגיות להובלת שינוי  -מרעיון למעשה  -מתכניות לביצוע בשטח
צוות התכנית :אנשי מקצוע משתיל ,בעלי ניסיון עשיר בתהליכי הכשרה ,ייעוץ ועבודה במישור
ארצי ועירוני ,בהם :פתחי מרשוד ,מוחמד חליל ,ערן קליין ועורווה סויטאת.
מומחים חיצוניים :בתכנית ייקחו חלק פעיל מומחים מהשורה הראשונה באקדמיה ,בזירה
המוניציפלית ,התקשורתית ועוד.

מתי :התכנית תיפתח בחודש ספטמבר  2016ותגיע לסיומה בסוף .2018
השנה הראשונה תפתח בתחילת ספטמבר ( .2016מועדי מפגשים ב,7/9 :2016-
 .14/12 ,11-12/11 ,19/10 ,23-24/9מקום המפגשים יקבע בהמשך בהתאם להרכב
הקבוצה).
תנאי קבלה :לתכנית יתקבלו צעירים וצעירות בעלי/ות רצון עז לשנות ולהשפיע,
״מחוברות לישוב״ ,השכלה אקדמית ,ניסיון משמעותי בזירה המקצועית ,הפוליטית או
האזרחית .יכולת התמדה ו״ריצה לטווח ארוך״.
הערה :קבלה לתכנית כרוכה בתהליך מיון הכולל שאלון ,סדנה קבוצתית וראיון אישי.
עלות .₪ 800 :ניתן לפרוס למספר תשלומים.

להרשמה

לחץ/י כאן

המיונים בעיצומם ,עדיפות למקדימים להירשם
לפרטים נוספים :מוחמד חליל  -טל׳050-2259666 :
דוא״לkhalilm@shatil.nif.org.il :
ערן קליין  -טל׳ 052-3329694 :דוא״לerank@shatil.nif.org.il :
[]2

התוכנית מתקיימת
תודות לקרן היינס זיידל

