
 דף מידע –" מרחב משותף"תכנית 
 לקידום מרחבי השפעה משותפים לממשל ולחברה האזרחית

  לצורך מגזרית בין עבודה תפיסת שתפתח שינוי סוכני קבוצת בניית שמטרתה תכנית היא "משותף מרחב" תכנית
 .הישראלית בחברה מורכבות חברתיות סוגיות עם אפקטיבית התמודדות

  
  תודעה ,צוות ועבודת מנהיגות יכולת בעלי האזרחית ובחברה בממשל מפתח אנשי 30-כ :התכנית משתתפי הרכב

 .מגזריים בין ממשקים לקידום ומחויבות עניין ,מפותחת חברתית
  

 והמכון ממשלה משרדי שבעה בין שותפות ,אזרחית חברה – ממשלה מיזם במסגרת תפעל "משותף מרחב" תכנית
 מגוון באמצעות מגזריות בין ממשק תשתיות לחיזוק האחרונות בשנים הפועל ,ישראל וינט'בג וממשל למנהיגות

 .תכניות
  

 ,משותף מרחב בבניית חזק צורך עולה ,הממשל עם והן האזרחית החברה עם הן במיזם המתמשכת העבודה מתוך
 .מגזרי בין ושיח מעמיקה היכרות המאפשר

  
  ,לפיכך .מגזרית הבין העבודה בטיב מתבטא ישראל של החברתי בחוסן חיוני שמרכיב ההנחה על נשענת התכנית

  הכרה תוך ,הציבורי במרחב מנהיגים המהווים התכנית משתתפי של המשותפת הזהות לחיזוק תפעל "משותף מרחב"
  את למנף מנת ועל האזרחית החברה לבין הממשל בין הממשק את לטייב מנת על ,זאת .מגזר כל של הייחודי בשוני

 .מגזריות הבין השותפויות פוטנציאל
  

 :המשנה מטרות

ובמגבלותיו בתרומתו הכרה תוך מגזר כל של המוסף הערך ובירור ייחודית מגזרית זהות פיתוח. 

לומדת עמיתים קבוצת ובניית המשותף ההקשר למידת. 

המשותפת השליחות תחושת וחיזוק המשתתפים בין ההיכרות הרחבת.  

משותפת לפעולה או/ו לתיאום הנכונות חיזוק.  

המשותף האינטרס של והבנה מודעות ויצירת השילוביות יתרונות על הידע הרחבת. 

השני המגזר לגבי מהמגזרים אחד כל של הידע הרחבת. 

בישראל חברתיות ומגמות חברתיים נושאים עם ההיכרות הרחבת.   

פעולה לשיתוף ומיומנויות כלים רכישת.  

מגזרית בין עבודה ופיתוח בתכנון התנסות. 

  
 :בהכשרה מרכזיים נושאים

לישראל ייחודיים חברתיים ואתגרים בעולם חברתיות מגמות. 

מגזרי הבין בהקשר הממשלה מדיניות עם הכרות. 

מגזריים בין פעולה בשיתופי מגמות.   

משותפת זהות או זהויות ריבוי? 

החברתי לשדה להתאימה ניתן אופן באיזה ?מהי שילוביות? 

משתפת מנהיגות בפיתוח וכלים תפיסה. 

 ולהעמקת השותפות יחסי לחיזוק ,המגזרים בין מתמשך לשיח בסיס ביצירת צורך [...] רואים אנו"
  השותפים של עצמאותם שימור תוך ,החברתית הרווחה את שיקדם באופן ,ביניהם הידע חילופי

   ".כריבון המדינה של הכוללת באחריות לפגוע ובלא
 (2008פברואר , (3190)הממשלה להחלטת נלווה  מסמך מדיניות)
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  על מושתתת התוכנית .(2016 אפריל ועד 2015 מדצמבר החל) חודשים חמישה פני על הפרושים פעילות ימי 11 :השיטה

 .לפרקטיקה תיאוריה בין המחברות מגוונות למידה מתודולוגיות

   .עמיתים ולמידת בוחן מקרי ניתוח ,יישומי תרגיל ,סיורים ,סדנאות ,הרצאות :כוללים המפגשים

 

 :התוכנית מפגשי מועדי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .התכנית במפגשי מלאה נוכחות ומחייבת עמיתים למידת על בנויה "משותף מרחב" תכנית*  
 

   :והמנחים המרצים סגל

 רונן עינת ,דונר שמיר רינה – התכנית ומנהלות מנחות

 טיראן שני – התכנית רכזת

  וניהול מקומי שלטון ,ממשל ואנשי אזרחית חברה אנשי ,אקדמיה אנשי של הראשונה מהשורה הנם התכנית מרצי

 .ובהווה בעבר ציבוריות מערכות
 

 .בירושלים יהודה במלון יתקיימו המפגשים מרבית :מיקום

 

 יומי דו פתיחה מפגש בדצמבר 15-16

 האזרחית החברה ארגוני לנציגי יומי דו מפגש (חברה אזרחית –מפגש חד מגזרי )בדצמבר  30-31

   הממשל לנציגי יומי דו מפגש (ממשל –מפגש חד מגזרי )בינואר  6-7

 עבודה מפגש בינואר 18

 עבודה מפגש בפברואר 10

 עבודה מפגש בפברואר 24

   יומי דו סיור במרץ 9-10

 עבודה מפגש במרץ 30

   סיום מפגש באפריל 20


