
إعادة التأطير 
دفيئة فكرية ملعهد "سحرية" 

األفكار تخلق اللغة، واللغة تخلق الواقع  
كل مجتمع بحاجة إلى أناس يخلقون األفكار، أما اجملتمع الذي يعيش على مفترق طرق فإنه يكون أكثر حاجة إلى خلق تلك األفكار.

 
معهد "سحرية" هو معهد يُعنى بالتفكير بكيفية الدفع نحو انتهاج سياسة اخلير املشترك. يعمل املعهد من أجل خلق ائتالف اجتماعي 

جديد عابر للقطاعات السكانية يحل محل التقاطب القدمي الذي يتحكم باجملتمع اإلسرائيلي في الوقت الراهن.
وال  قاسما مشتركا يجمع كل الذين يديرون وجوههم إلى بعضهم البعض،  نحن نتطلع إلى انتهاج سياسة جامعة تخلق معسكرا\ 
ال  جديدة  إمكانيات  لتبني  واقعنا،  تعقيدات  حتتضن  كما  داخلنا،  التناقضات  حتتضن  سياسة  البعض،  بعضهم  عن  وجوههم  يديرون 

تستجيب بالضرورة لالنقسامات القائمة وال تخضع لها.

برنامج الزمالء هو برنامج جديد يسعى إلى تنمية األصوات العامة التي تساعد على بلورة اللغة وتنمية األفكار وصوال إلى سياسة وقاعدة 
فكرية سياسية ميكن أن تقوم عليها عملية بناء االئتالف االجتماعي اجلديد، وذلك من خالل احلوار والتعلم ومعاجلة القضايا والكتابة التي 

تثري أفكار الزمالء وتطلعهم على وجهات نظر أخرى.
 

يدعو البرنامج إليه الناس القادرين والراغبني في أن يصبحوا صوتا عاما ذا أهمية، كاألكادمييني والناشطني االجتماعيني (وأفضل ما نسعى 
إليه هو اجلمع بني الفكر والعمل) ومن يهوون التباين وحب االستطالع جتاه "اآلخرين"، واحملبة وااللتزام الكبير جتاه اجملتمع اإلسرائيلي، والقلق 

على مستقبله، وذوي القدرة على الصياغة واحلافزية واإلميان باحلاجة وبالقدرة على التأثير.
 

يقوم البرنامج على عمل فكري يقوم به فريق من الزمالء الكبار من املعهد، ومستندات أساسية كتبت. كما يعتمد على األشخاص وعلى 
العمل الفكري واألكادميي الذي يقوم به املعهد، إلى جانب األنشطة امليدانية السياسية على املستويني القطري واحمللي.

השתלמות פיתוח מקצוע באזרחות

إطار البرنامج 
 ميتد اإلطار العام للبرنامج على مدار سنة 

ونصف السنة، بدءا من شهر كانون األول. وهو 
يشتمل على عدد من اللقاءات مدة كل منها 
أربع ساعات، تعقد مرة كل ثالثة أسابيع، أيام 
االثنني، بني الساعات 16:30 – 20:30، باإلضافة 

إلى ورشتني دراسيتني متتد كل منهما من 
مساء األربعاء حتى اجلمعة.

مدعوون لترشيح أنفسكم 
حتى تاريخ 10.11 من خالل إرفاق سيرة ذاتية 
ومنوذج لكتابة مقال فكري. املشاركة في 

البرنامج مدفوعة األجر.

لمزيد من التفاصيل واالتصال 
 تهيال فريدمان نحلون

tehila.nachalon@gmail.com
www.shaharit.org.il

لخلق قاسم مشترك


