
1

הרשמה למחזור ד' התשע"ח

עתודה פוליטית רב תרבותית 
לשותפות חברתית חדשה

الديك الفصيح 
من البيضة يصيح

\
יּכ אלַפִציח ַא-ִדּ

ִמן אלֵּביַדה יִציח

\
התרנגול הרהוט 

קורא כבר מהביצה

не вешай мне
лапшу на уши

/
אל תתלה לי אטריות 

על האזניים 

/
ְנֶיה ְוֶיָשְיי ְמְנֶיה 

ָלאְּפשּו ָנה אּוִשי

עם הנצח 
לא מפחד 

מדרך ארוכה

ַחִליּכ, עכשיו 
פוליטיקה

  

 

/
ֵדָפְרָנה ִצ'יס 
ֵמאּוָצ'ה ָאָיָטם

/
עשן ואמיץ תמיד 

ימצאו דרך יציאה

אם את מנהיגה בקהילתך, אם את רואה עצמך כמנהיגה 

אזרחית-חברתית-פוליטית, אם אתה שואף ליצור 

אפשרויות רעיוניות ומעשיות חדשות, 

אם אתה מייצג תפיסה חברתית רחבה ורב-תרבותית, 

אם אתה יודע ויכול לבנות גשרים בין א.נשים ובין 

תרבויות, ואם את שואפת לקדם את הטוב משותף - 

אנחנו מחפשות אותך! 

בוא/י להיות חלק מקבוצת ה־120 ולהוביל 

את מדינת ישראל אל העתיד!
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מכון שחרית מבקש להשפיע על הפוליטיקה בישראל 
הקוטביות  התפיסות  של  מחדש  מסגור  באמצעות 
והסקטוריאליות שעיצבו את החברה הישראלית מאז הקמתה, 
ומציג סדר יום פוליטי חדש שעשוי לבנות בריתות חברתיות 

בין קבוצות וקהילות שונות.
פוליטיקה במאה ה־21 צריכה להתבסס על הצרכים 
והמשאבים המשותפים של הקהילות, התרבויות והזהויות 
המגוונות אשר מרכיבות אותה, ותוך שיח מתמשך איתן: 
פוליטיקה שפועלת מתוך אמונה באדם ובקהילה, מפתחת 
כלכלה אנושית, מעודדת שגשוג של קהילות, מכירה בנכסים 

הייחודיים של כל תרבות ובונה ממלכתיות חדשה.
תכנית 120 מאתרת את העתודה הפוליטית-ציבורית 
של ישראל, הדור הבא של הפוליטיקאיות והפוליטיקאים, 
120 מנהיגות ומנהיגים שרוצים, יכולים ויודעים להוביל את 
החברה הישראלית המורכבת והמגוונת, מתוך כבוד לשונות, 

ולעבר מחנה משותף. 

המשתתפים בששת מחזורי התכנית ירכיבו את קבוצת 
ה־120 )על פני 6 שנים(, קבוצה רב-תרבותית ומגוונת שתיצור 
תמונת עתיד משותפת, ותהווה עתודה פוליטית-ציבורית, 

ביחד או לחוד.
משתתפי התכנית יבחנו אפשרויות למסגר מחדש את 
השאלות הבוערות של החברה בישראל - דת ומדינה, מדינה 
יהודית ומדינה דמוקרטית, כלכלת שוק ומדינת רווחה, ולייצר 
בריתות בין הקבוצות השונות בחברה. הם ירכשו כלים להובלה 
של פוליטיקה קהילתית, ויגבשו נורמות וערכים חברתיים 
משותפים. בנוסף ללמידה ולעבודה הקבוצתית, ייערכו 
מפגשים אישיים עם אנשי ונשות ציבור, מקשת פוליטית 

רחבה, לייעוץ וליווי ברמה האישית.
במסגרת התכנית תעבוד הקבוצה עם תקציב משמעותי 
לפעולה חברתית משותפת, התקציב יופעל כחלק מתהליכי 

קבלת החלטות של הקבוצה.

 התכנית < תכנית למידה ועשייה בארבעה צירים 

1   ידע < לימודי החברה הישראלית
החברה הישראלית < מכור היתוך לרב-תרבותיות ועכשיו לאן?

המפה הפוליטית בישראל < האם הקטבים שעיצבו את המפה הפוליטית בישראל בעשורים האחרונים מתרחקים או מתקרבים?
מסורת וזכויות אדם < מהם הקודים המוסריים המובילים את החברה הישראלית במאה ה־21, והאם יש ביניהם מכנה משותף? 

אוניברסלי ופרטיקולרי הלכו לים < כשפוליטיקת הזהויות מתערבבת וצריך שפה חדשה.
כלכלה אנושית < מודלים כלכליים במאה ה־21.

סדרת סיורים < תרבות כנכס - קהילות בישראל.

2   מיומנויות 
סדנאות < לעשות פוליטיקה קהילתית, להוביל קהילה פוליטית.

3   נורמות וערכים 
תרבות ונורמות פוליטיות בישראל < האם יש פוליטיקה אחרת? גיבוש נורמות וערכים פוליטיים ברמה האישית והקבוצתית.

4   ציר התפתחות אישית
מפגשים אישיים לליווי התפתחות פוליטית, מנטורינג של פוליטיקאים.

ובנוסף לכך: מבדד להתפתחות אישית, מפגשי תרבות כנכס, סטודיו לפוליטיקה ועוד. 
התכנית מכוונת לחשיבה ולעשייה אישית וקבוצתית, בין השאר, יעמוד לרשות הקבוצה תקציב לפעולה פוליטית.

בתכנית ישולבו מפגשים של הקבוצה החדשה וכן של קבוצת ה־120 )"המצטברת"( שכוללת בשלב זה את מחזורים א'-ד'. 

צוות התוכנית < ד"ר גלי סמבירא, יעל גידניאן, משה שריקי - מנחה, אברהם אסבן - קבוצת ה־120. 

מסגרת התכנית < 120 ד' ייפתח באוקטובר 2017 ויימשך עד יוני 2018.
בחודשים אלו נקיים מפגשים בני יומיים, אחת לחודש בימים שני ושלישי, המפגשים ייערכו במקומות שונים ברחבי הארץ.

סיור פוליטי במרוקו < מרץ 2018. 
שבוע מסכם < יוני 2018.

עלות התכנית היא כ־30,000 ש"ח למשתתף/ת. מכל משתתף/ת ייגבו דמי השתתפות בסך 3,000 ש"ח בלבד )10% מהעלות(. 
מתן מלגה יישקל לפי בקשה. בכל מקרה, כסף לא ימנע השתתפות בתכנית.

ההשתתפות בתכנית עשויה לכלול חשיפה ציבורית ותקשורתית, בתיאום עם משתתפי התכנית.
חברי מועצות מקומיות צריכים לקבל את אישור היועץ המשפטי של הרשות בה הם מכהנים, כדי להשתתף בתכנית.
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 תנאי קבלה
< גיל 42-28

< מנהיג/ה מוכר/ת ובעלת מעמד ציבורי בקהילתו/ה.
< לפחות 5 שנות עשייה חברתית/פוליטית.

< היכרות ועבודה עם מגוון קהילות בחברה הישראלית.
< שאיפות פוליטיות.

< ניסיון בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי ו/או האזרחי.
< אופטימיות ואמונה בטוב משותף.

*אם אינך עומד/ת בתנאי הקבלה - ניתן לפנות אלינו במכתב הסבר ונשקול את מועמדותך.

 הגשת מועמדות 
yael@shaharit.org.il  שלח/י את הפרטים הבאים לכתובת הדוא"ל

1   קורות חיים מעודכנים

2   מסמך שמתייחס לנושאים הבאים:
< תאר/י את הרקע האישי והפוליטי שלך.

< תאר/י את הפעילות החברתית והפוליטית שעסקת בה. 
< תאר/י איזה ערך ייחודי תביאי איתך לזירה הפוליטית?

< תאר/י את החסמים העיקריים שלך בדרך לקריירה פוליטית.
< תאר/י בפסקה את הנושאים העיקריים שמעסיקים אותך מבחינה ציבורית.

< מה הציפיות שלך מהתכנית? מהי הלמידה או השינוי האישי שהיית רוצה להשיג בהצטרפות תוכנית?

120 היא עתודה פוליטית,
היא אינה מיועדת לסקרנים / מתעניינים / מתלבטים,

היא אינה תכנית להכרות עם המערכת הפוליטית או לרכישת מיומנויות וכלים לזירה הפוליטית,
היא מיועדת לבעלי/ות ניסיון פוליטי, שהחליטו לממש את ייעודם בזירה הפוליטית, 

ומוכנים/ות לבחון לעומק וברצינות את התפיסה הפוליטית של טוב משותף.

נודה לך אם כלל התשובות לא יעלו על שלושה עמודים )לא כולל קו"ח(.
ניתן להגיש את המועמדות בכל שפת אם.

תאריך אחרון להגשה: 14/5/2017 י"ח באייר התשע"ז.
מועמדים/ות מתאימים יוזמנו לראיון לפי שיקולי צוות התכנית.

תשובות תוחזרנה עד תחילת חודש אוגוסט.


