תכנית
בוגרים
ת ש ע " ו

לבוגרי המכללה שלום וברכה,
באיחור קל ,אנחנו משיקים כעת את התכנית השנתית שלנו עבורכם .בתכנון
פרטי התכנית חשבנו כיצד לספק למרב הבוגרים הפועלים בשדות הציבוריים
השונים ,את הידע ,הכלים והמיומנויות שיסייעו להם להתקדם בתחומם .אם
בתכנית לזהות ומדיניות הלימודים הם אינטר-דיסציפלינריים ,הרי שבתכנית
הבוגרים אנו מציעים לכם ,בוגרי התכנית ,להתנסות ,להתפתח ולהעמיק
את ידיעותיכם בנושאים ספציפיים המעניינים אתכם ו/או קשורים לתחום
עיסוקכם.
תכנית הבוגרים השנה ,כוללת את האפשרויות הבאות:

.1התמחויות חורף והתמחויות קיץ
במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות
ישנו מספר מצומצם של מקומות שיישמר לבוגרים עבורם מקום ההתמחות
מהווה מקפצה משמעותית להמשך דרכם .ההתמחות מתקיימת שלושה ימים
בשבוע במשך ארבעה חודשים בחורף או שלושה חודשים בקיץ.
לכל מתמחה יהיה מנטור מטעם המשרד הממשלתי והוא יוביל בו פרויקט
שיוגדר יחד עם המנטור עם תחילת ההתמחות ,ובסיומה תידרשו להציג את
הפרויקט.
המלגה להתמחות מטעם המכללה ₪ 3000 -לחודש.
אתם מוזמנים להגיש מועמדות כאן.

.2ייעוץ אישי
החל משנה זו באופן מסודר יותר ,סגל המכללה עומד לרשותכם להתייעצות
בכל עניין ,בשעות קבועות בכל שבוע – ראו כאן אתם מוזמנים לנצל זאת
ולתאם עם בת אל דרך האי-מייל . office@statesmanship.org.il
באותו הקשר ,אנחנו בונים בימים אלו מאגר של מומחים בכל מיני תחומים,
על מנת להפנות אתכם במקרה הצורך להתייעצות אתם .כתיבת קו"ח
ומעבר ראיון ,עמידה מול קהל ,ניהול פינננסי של עמותות ,גיוס כספים,
ייעוץ תעסוקתי ,ייעוץ למסלולים אקדמיים ומחקריים ,קואוצ'ינג ,נושאי תוכן
ספציפיים ועוד .מספר שעות הייעוץ מוגבל ,ויותאם על פי צורך וחשיבות.

.3סמינרים וסדנאות
השקענו הרבה מחשבה ותכנון בנושאים ובתכנים ,כך שרובכם תמצאו עניין
באחד מהסמינרים או הסדנאות .ההבחנה בין סמינר לסדנה הוא שסמינר
עוסק בעיקר בלימוד חומרים והעמקה בסוגיות ,וסדנה מוכוונת לרכישת כלים
מעשיים ולשיפור מיומנויות .מספר המקומות בכל סדנה או סמינר מוגבל
ל 15-12-בוגרים ,על מנת שהמרחב הלימודי יהיה אינטימי ומשמעותי ויאפשר
ליווי אישי לכל משתתף .השתתפות בסדנה או בסמינר כרוכים בתשלום סמלי
(שיפורסם ברישום לקראת כל סדנה או סמינר) .כל אחד יכול להירשם לסדנה
אחת ולסמינר אחד בלבד ,כאשר המלצתנו היא להירשם לסדנה או לסמינר
הרלוונטיים ביותר לתחום העיסוק שלכם .פירוט לגבי תכניות הסמינרים
והסדנאות להלן.
מקווים שהתכנית תהיה לכם לתועלת ,ומצפים להשתתפותכם.
לכל שאלה או הצעה מוזמנים לפנות אלינו,
ד"ר אלעד ליסון  -מנהל אקדמי -תכנית הסמינרים
אברום תומר  -מנהל קהילת הבוגרים

מנחה מרכזי :אליעזר שרקי
ימי שלישי20:30 – 17:00 ,
22.3 | 15.3 | 8.3 | 1.3 | 23.2 | 16.2 | 9.2
הסמינר על האסלאם המתעורר בעולם הערבי ,בהנחיית מר אליעזר
שרקי מומחה למשפט אסלאמי במשרד המשפטים (בדימוס) ,בוחן את
התשתית הלשונית הערבית ואת היסודות התיאולוגיים של האסלאם .ליבון
יעדיו האוניברסאליים של האסלאם ,היחס בין הריאליה לאחרית הימים
המיסטית ולשריעה המשפטית ותגובתו של האסלאם למודרניזציה ,חילון
וגלובליזציה ,נועד לספק למשתתפי הסמינר כלים תיאורטיים לקריאה
מחודשת של המצב בסוריה-עירק ,במצרים ובחברה הערבית בישראל.
הסמינר כולל מומחים ומרצים אורחים ,קריאות צמודות בטקסטים
נבחרים ודיונים בקרב משתתפי הסמינר.

מנחה מרכזי :פרופ' שמואל טריגנו ,אוני' פאריס
ימי רביעי 20:30 – 17:00
2.3 | 24.2 | 17.2 | 10.2 | 3.2 | 27.1 | 20.1
הסמינר על אירופה בהנחיית פרופ' שמואל טריגנו מאוניברסיטת פריס
( 10סורבון) נועד להעניק תמונת עומק על ההויה האירופית ,החל
מיסודותיה (הנוצריים ,הרומיים והברבריים) ,דרך עברה המפואר ,המשך
בעברה החשוך וכלה בהרהורי השקיעה של היום .בחינת החלק התיאורטי
תיעשה באמצעות מקרי בוחן כדוגמת הטיפול ההומניטארי של אירופה
בגלי ההגירה האסלאמיים ,הימנעות אירופה מעימותים צבאיים וויתור
מרצון על הגמוניה ,הריבונות הכלכלית והא-פוליטית של האיחוד האירופי
וכמובן יחסה של אירופה לישראל וליהודים .הסמינר כולל הרצאות ,קריאות
צמודות בטקסטים נבחרים ודיונים בקרב משתתפי הסמינר.

סמינרים

סמינרים

יסודות האסלאם המתעורר בעולם הערבי

אירופה מאין ולאן :היסודות התיאולוגיים של
ההומניזם ,הדמוקרטיה והחילון באירופה.

מנחה מרכזי :ד"ר עו"ד הראל ארנון ,מחבר הספר" :דיני
מקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון".
ימי שני20:30 – 17:00 ,
13.6 | 6.6 | 30.5 | 23.5 | 16.5 | 9.5
סמינר על ישראל והמשפט הבינלאומי בהנחיית ד"ר הראל ארנון -
מומחה למשפט בינלאומי ,נועד להקנות כלים תיאורטיים חיוניים להבנת
האילוצים וההזדמנויות שמעורר המשפט הבינלאומי על מדיניות ישראל
בכלל ועל נוכחותה ביהודה ושומרון בפרט .הסמינר יכלול גם התייחסות
לנושאים משיקים כסמכות שיפוט אוניברסאלית ,טריבונלים בינלאומיים
לחקירת פשעים ,משפט בינלאומי ומוסר אוניברסאלי ועוד .הסמינר כולל
הרצאות ,קריאות צמודות בטקסטים נבחרים ודיונים בקרב משתתפי
הסמינר.

מנחה מרכזי :מר אייל גבאי ,מנכ"ל משרד רוה"מ וראש רשות
החברות הממשלתיות לשעבר
ימי שלישי20:30 – 17:00 ,
28.6 | 21.6 | 14.6 | 7.6 | 31.5 | 24.5
סמינר מעשי על השתלבות בשירות הציבורי בהנחיית אייל גבאי ,מנכ"ל
משרד רוה"מ לשעבר .הסמינר מספק התבוננות על הליך קבלת החלטות
במשרדי ממשלה ,על השפעת התקשורת ,לוביסטים ,קבוצות אינטרסים
ושחקני וטו (חשבים ויועצים משפטיים) על הליך זה .הסמינר נועד לספק
כלים תיאורטיים ומעשיים לאלו שמתעתדים להשתלב בשירות הציבורי או
לכאלו שכבר השתלבו בו.

סמינרים

סמינרים

מדיניות ישראל יהודה ושומרון
בראי המשפט הבינלאומי.

מפתחות לשירות המדינה

ימי שלישי20:30- 17:00 ,
16.2 | 9.2 | 2.2 | 26.1 | 19.1 | 12.1

ימי שני 20:30 - 17:00
11.4 | 28.3 | 14.3 | 7.3

מטרת הסדנה ,בהנחייתה של הגב' איריס ביירותי היא לסייע
למנהלים
לשפר את יכולותיהם בניהול ממשקים ,הלכה למעשה .כלומר ,ניהול
בסיטואציות המצריכות השפעה ורתימה ללא סמכות .התוכנית
בנויה על למידה התנסותית ,הכוללת שילוב סימולציות וניתוח
אירועים מחיי היום יום של המנהלים ,וכן תרגול הכלים והמיומנויות
הנלמדות תוך כדי התוכנית .מלבד המפגשים הקבוצתיים ,יקבלו
משתתפי הסדנה ליווי אישי של איריס ,בו יותאמו הכלים לאתגרים
הספציפיים העומדים בפניהם בעיסוקיהם השונים.

הסדנה תתמקד בהכרת תהליך קביעת מדיניות ציבורית וניתוח תהליכים
פוליטיים ,כלכליים ומשפטיים המובילים ליצירת מדיניות .במהלך
הסדנה יוצגו כלי חשיבה לניתוח בעיות מדיניות תוך כדי התנסות מעשית
בכתיבת ניירות מדיניות המבוססים על צרכי הסטודנטים .הסטודנטים
יכירו את התיאוריות ומושגי היסוד של תהליך המדיניות הציבורית על
שלביו :זיהוי השחקנים המעורבים ,ניתוח צרכי הלקוח ,הגדרת הבעיה,
ניסוח החלופות ,עקרונות החלטה ,קידום ההצעה והערכת התוצאות.
הסדנה תלווה את הסטודנטים ברכישת ארגז הכלים הדרוש לתכנון
מדיניות במגזר הציבורי והשלישי ,תוך יצירת נייר מדיניות ראשוני
שישמש להם מודל בעתיד .בסוף הסדנה יציגו חלק מהמשתתפים את
ניירותיהם בפני גורמים בכירים רלוונטיים.

סדנאות

סדנאות

סדנת ניהול :ניהול ממשקים

סדנת כתיבת ניירות מדיניות

ימי רביעי20:30 - 17:00 ,
17.4 | 10.4 | 3.4 | 27.3 | 20.3

ימי רביעי20:30 - 17:00 ,
15.6 | 8.6 | 1.6 | 25.5 | 18.5

בסדנה זו ילמדו המשתתפים כיצד להוביל מהלכים ושינויים בזירה
הפוליטית .הסדנה תכלול לימוד של תהליך החקיקה וכתיבת חוקים,
קידום יוזמות באמצעות לובי ,ועבודה עם התקשורת .המשתתפים
יפגשו וילמדו מטובי המומחים בכל תחום בזירה הפוליטית ,ויקבלו
כלים להובלת מהלכים בתוך הכנסת ובאמצעותה.

איך לוקחים רעיון והופכים אותו למציאות? כיצד פותחים עמותה
ומעמדים אותה על הרגליים? סדנה זו תעסוק באתגרים הכרוכים
ביזמות ,בהתנהלות פיננסית וגיוס כספים ,כיצד לרתום שחקנים
נוספים להצלחת היוזמה .לצד המפגשים הקבוצתיים ,יוענק ליווי אישי
ליזמים הכולל תכנון אסטרטגי פרטני של יוזמותיהם ובניית הצעדים
הראשונים להפיכת רעיון למציאות בשטח.

סדנאות

סדנאות

סדנת חקיקה ועבודה פרלמנטרית

סדנת יזמות ציבורית

office@statesmanship.org.il

077-5156014

077-5156011
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