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.
משבר הקורונה ממחיש חיוניות זו כאשר הוא מציב בפני מדינת ישראל והחברה הישראלית -
כמו בעולם כולו  -אתגרים חדשים וייחודיים לגבי יכולתנו לשמר ולטפח את רקמתה המורכבת
של החברה הישראלית וליצור עתיד משותף מוצלח יותר .כארגונים מובילים בחברה הישראלית
אנחנו נקראים להוביל התמודדות זו.
לפי כך ,מחזורי ה' וו' מתוכננים לסייע לארגונים המשתתפים בהתמודדות עם המשבר ומשמעויותיו
לעתיד חוסנה והצלחתה של החברה הישראלית במישור האישי  -אזרחי ,הארגוני והכלל חברתי.
טיפוח התנאים להיווצרות חברה מלוכדת יותר מותנה בעשייה ארגונית שיטתית על בסיס גוף
ידע ותוכנית פעולה סדורה .לעשיה זו משמעויות פנים-ארגוניות ,כלפי קהלי היעד של כל
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.

קול קורא

לתוכנית שלושה מרכיבים עיקריים:
מחזור של עשרה ימי מפגש פנים אל פנים או בזום על פני חמישה חודשים
(מועדי שני מחזורי  2021מצ"ב בסוף המסמך).
ליווי הטמעת תוכנית הפעולה בארגונים בשנה הראשונה לאחר סיום המחזור
בהתאם לצורך
רשת בוגרות/ים לנציגי הארגונים המשתתפים
* התכנית היא ללא עלות אך דורשת נוכחות של המשתתפים ומחויבות ארגונית
אנחנו מקווים שארגונכם/ן יראה בתכנית מנוף משמעותי והזדמנות להצלחתו תוך
התמודדות עם אחד האתגרים המרכזיים לעתיד המדינה ,ונשמח שתהיו שותפים לדרך.

לטופס הגשת מועמדות לתכנית
למידע נוסף כולל פירוט הארגונים שהשתתפו עד כה בתכנית,
עדויות משתתפים ודוגמאות לתכניות פעולה שגובשו בתכנית
היכנסו לאתר התכנית

למידע נוסף ,ניתן לפנות ל-
yaelwe@ruachtova.org.il | 03-5436838

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
מדינת ישראל מדורגת במקומות גבוהים באין ספור תחומים חשובים :טכנולוגיה ,חקלאות,
בריאות ועוד.
אולם ,מדינת ישראל מדורגת כעת במקום נמוך ( 28מתוך  34מדינות 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.
ישנה הסכמה רחבה בישראל ומוסדות בינלאומיים ,כי חיזוק לכידותה של החברה הישראלית
מהווה אתגר מרכזי לעשורים הבאים.
משבר הקורונה מציב בפני מדינת ישראל והחברה הישראלית  -כמו בעולם כולו  -אתגרים חדשים
וייחודיים לגבי יכולתנו לשמר ולטפח את רקמתה המורכבת של החברה הישראלית וליצור עתיד
משותף מוצלח יותר .כארגונים מובילים בחברה הישראלית אנחנו נקראים להוביל התמודדות זו.

תכנית המפגשים:
מחזור ה׳

מחזור ו׳

נושא
יום מפגש 1

פתיחה חגיגית עם ממונים/ות ,הכרות אישית
וארגונית.
החברה הישראלית ומושג "הלכידות החברתית"

26.01.21

01.06.21

יום מפגש 2

אזרחות משותפת כבסיס לקידום לכידות חברתית

09.02.21

15.06.21

יום מפגש 3

על המשמעות של טיפוח "אמון" בין אזרחים
והקהילות המרכיבות את החברה הישראלית.
תפקיד הארגון ביצירת אמון.

23.02.21

29.06.21

יום מפגש 4+5

"מה שרואים משם לא רואים מכאן"
סיור חוויתי באזור חוף הכרמל בעקבות אתגרי
הלכידות החברתית ,דילמות ומענים.

9-10.03.21

13-14.07.21

יום מפגש 6

יצירת "מרחבי הסכמה" ברמה האישית ,הארגונית
והחברתית.

23.03.21

27.07.21

יום מפגש 7

"אמון" ואיזונים בין המגזר הראשון ,השני
והשלישי והמשמעויות ללכידות חברתית.

06.04.21

10.08.21

יום מפגש 8

"אם זה אפשרי כאן ,זה אפשרי בכל מקום" –
סיור ירושלים למפגש עם תושבים יוצרי
"מרחבי הסכמה".

20.04.21

14.09.21

יום מפגש 9

נציגי הארגונים כמובילי שינוי

04.05.21

05.10.21

יום מפגש 10

סיום חגיגי בנוכחות ממונים/ות

18.05.21

19.10.21

מקום המפגשים:
שבעה מפגשים יתקיימו במשרדי הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון
שדרות שאול המלך  21תל אביב או בזום  -בהתאם לנסיבות ולהנחיות באותה עת
סיור בן יומיים יתקיים באזור חוף הכרמל (מפגשים *)4-5
סיור בירושלים (מפגש *)8
שעות המפגשים:
כל מפגש (למעט הסיורים) יתקיים בין השעות * 09:30-17:00
* במידה ולא יתאפשר לקיים סיורים במהלך מפגשי התכנית ,הם יתקיימו במסגרת פעילות
* רשת הבוגרים והבוגרות כאשר הדבר יתאפשר!

דוגמאות לתוכניות פעולה ארגוניות שגובשו במהלך מחזורים א' וב׳
ויוצאות לדרך בימים אלו:

פיתוח תוכניות התנדבות
לקידום לכידות חברתית

סדנאות ניהול רבגוניות במפעלים
וגיבוש נוהלי מטה בעת משברים
בחברה הישראלית

תוכנית אזורית להכשרת
מתמחים ומורים מתחילים
המשותפת לערבים ויהודים

הכשרת עובדות/ים ניקיון
לתפקידי מזכירות רפואית

שילוב צעירים/ות
עם מוגבלויות בתוכניות
הקדם צבאיות של העמותה

בוגרות/ים מספרים על התוכנית
"כמי שמובילה את תחום השותפויות הבין מגזריות במשרד החינוך ,התכנית למובילי
לכידות חברתית הרחיבה את נקודות המבט בנושא השותפויות והעמיקה את תפיסת
חשיבות הקשר הבין מגזרי".
מיכל עוז ארי ,משרד החינוך
"מעצם היותנו משרד עורכי דין מוביל ,אנו מרגישים מחויבות לקידום "ערך חברתי"
לצד עשייתנו המשפטית המסחרית .השתתפותנו בתוכנית סייעה לנו בחידוד תכניות
המשרד לקידום אותו ערך חברתי דרך פריזמה כלכלית".
עו"ד פיאד טמישFBC&Co ,
"שילוב של ליהוק נכון ,הקשבה ולמידה מתמדת ,מתווה תוכן תומך ובעיקר איפשור,
סייעו לנו לצמוח יחד וכמאמר הקלישאה החבוטה אך הנכונה ,להפוך לשלם שגדול
מסך חלקיו( ".מתוך נאום נציגת הבוגרים ,בטקס הסיום)
דנה פאר ,נציבות שירות המדינה
"התכנית עזרה לי להסתכל בצורה מורכבת ומעמיקה יותר על הזהויות השונות
בחברה הישראלית ולאתגר את אופן החשיבה שלנו בארגון גשר".
אלון זיו ,גשר

"מבחינתי התכנית היא אפשרות להיחשף להרבה קולות מתוך החברה הישראלית
ולייצר קול משותף שחשוב שישמע בה".
אליאס מהרי ,עיריית נתניה

