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למי התכנית מיועדת
והובלת  בניהול  ניסיון  בעלות  הציבורי,  או  במרחב המקומי  מוטת השפעה  ו/או  בכירות מקצועית  בעלות  חרדיות,  נשים 

תהליכים, המעוניינות לקדם תהליכי שינוי מדיניות ועשייה חברתית משמעותית

מטרות התכנית 
הקניית ידע, כלים ומיומנויות בתהליכי הובלת שינוי מדיניות  

התפתחות אישית-מקצועית    
יצירת קהילת נשים חרדיות בכירות אשר תפעלנה מתוך מעורבות, חזון ומטרה משותפת למען החברה והקהילה  

מבנה התכנית
תכנית ההכשרה בנויה על פי מתודה מובנית של רצף תיאורטי ומעשי, באופן דינאמי ופרואקטיבי בו נעות העמיתות בחוויית 
למידה מעמיקה ומעשירה. ההכשרה מתקיימת במרחבים משולבים של למידה והתנסות, על מנת לייצר העמקה וביסוס של 
יחידות התוכן לכדי תוצר מעשי בעל תרומה לחברה ולקהילה. במהלך התכנית, מתנסות העמיתות בפיתוח וביצירת מענים 

לאתגרים חברתיים הנבחרים על ידן, תוך שמירה על העקרונות והערכים הקהילתיים
התוכנית כוללת 20 מפגשי למידה, אחת לשבועיים, בין השעות 17:00-22:00, באוניברסיטת חיפה, קמפוס הכרמל 

המפגשים יתקיימו לאורך השנה בחודשים אוקטובר-יולי )חשון-תמוז( תשפ"ג
התכנית מחייבת נוכחות מלאה והשתתפות אקטיבית בתהליכים ובמשימות הנדרשות

נושאי למידה מרכזיים 
עקרונות ומושגי יסוד במדיניות ציבורית, ראייה חברתית מערכתית, היכרות עם תיאוריות, מודלים ונתונים, תהליכי יזמות, 
ועוד.  מדיניות  ניירות  עבודה,  תכניות  ומתן,  ומשא  תקשורת  מיומנויות  ושותפויות,  שותפים  ניהול  וחדשנות,  אסטרטגיה 

התכנית מלווה על ידי מומחי תוכן ואנשי מקצוע בכירים

אופן הגשת מועמדות 
הגשת קו"ח ומילוי שאלון - עד לתאריך י״ח תמוז, 17.7.22 שלב א: 

ראיונות אישיים במהלך חודשים יולי-אוגוסט )תמוז - אב( שלב ב: 
התכנסות וועדת קבלה ומתן תשובות סופיות - עד לתאריך א׳ אלול, 28.8.22 שלב ג: 
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ארגון 'לשמה' בשיתוף המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בי״ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, מזמינים 
אותך לקחת חלק בתכנית 'מדיניות לשמה צפון' - תוכנית הכשרה להובלת תהליכי שינוי מדיניות

ניהוליות  יכולות  ובניית  אישי  פיתוח  תוך  מעשית,  והתנסות  מקצועיים  כלים  תיאורטי,  ידע  מעניקה  התכנית 
מערכתיות לשם קידום פתרונות לאתגרים חברתיים. בוגרות התכנית חוברות ל'רשת לשמה', להמשך התפתחות 

אישית מקצועית ויצירת מענה למען החברה והקהילה.
התוכנית מתקיימת בהנחיית מיטב הסגל האקדמי של המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בהובלת פרופ׳ איתי בארי

office@lishma-pec.org | 054-4750410  | 08-6198030 'לפרטים: 'לשמה

לינק להרשמה

תוכנית מדיניות לשמה, צפון מחזור ב׳

https://docs.google.com/forms/d/15CZLWYfZ8q60fym49t6LASQ51fohGrBPCqzlCX0gamc/viewform?edit_requested=true

