
 

 

 המכללה למדינאות -סדנת כתיבת ניירות מדיניות ציבורית

 אברהם אסבן -מנחה

 מטרת הסדנא

  היכרות עם מושגי יסוד וכלי עבודה לניתוח מדיניות ציבורית: הגדרת מדויקת של בעיה ציבורית, מיפוי

אסטרטגי -צרכי הלקוח, בניית חלופות, ניתוח משווה של חלופות, בניית נספח יישומישחקנים, ניתוח 

 וכו'

 )התנסות מעשית בכתיבה והצגה של ניירות מדיניות )המבוססים על עניין הבוגרים 

 למידת עמיתים וחיזוק החיבור לקהילת בוגרי המכללה 

 

 קהל יעד 

צאים כיום בעמדות משמעותיות בממשל ובמרחב בוגרי 'תכנית המצטיינים' של המכללה למדינאות, הנמ

 הציבורי בכלל

 

 תוצרים

חשיפה ל'שפה' של מנתחי המדיניות, הזדמנויות ומכשולים בקידום מדיניות, היכרות  -הבנה מערכתית .א

 עם מודלים של ניירות מדיניות, יכולת ניתוח של סוגיות מדיניות ושחקנים בזירה הציבורית.

ם לסוגיות מדיניות בתחומי העניין/מומחיות שלהם, פיתוח יכולת שיווק של חיבור הבוגרי -קפיצה למים .ב

התכנית והצגתה בפני הלקוחות הפוטנציאליים, יצירת קשר בין הבוגרים לאנשי מפתח הרלוונטיים 

 לניירות שלהם.

זיהוי פערים ובעיות במרחב הציבורי, כלים לתכנון וניתוח סוגיה ציבורית, חשיבה  – חשיבה יזמית .ג

 יישומית לקידום הנייר.-בתוך ומחוץ לקופסה על חלופות ישימות, חשיבה אסטרטגית

 

 מבנה נייר המדיניות )תוצר סופי של כל סטודנט/ית(

 אקדמי( לאעמ' )נייר קצר עם דגש יישומי,  01-5 – היקף נייר 

  ברמה הלאומית/מקומית(הגדרת בעיה ציבורית( 

 אשר יוזמן למפגש האחרון בסדנא / יישלח אליו הנייר בסוף התהליך( שאיפה ללקוח אמיתי( 

  חלופות 2-4הצגה וניתוח קצר של 

 העמקה בחלופה מומלצת 

 תוך התייחסות להיבטי תקציב, עבודה מול שחקנים, יישום מערכתי מתווה ראשוני ליישום החלופה( ,

 יישום פוליטי ויח"צ(

 

 



 

 

 22/2 –מפגש ראשון 

 התכנסות וכיבוד קל 16:45-17:15

 אברום תומר פתיחה 17:15-17:40

  סבב היכרות

 

 אברהם אסבן

 הסדנא "במעוף ציפור" 17:40-19:00

 רקע על עולם ניתוח המדיניות

 הגדרת בעיה ציבורית

 הגדרת לקוח

 הפסקת קפה 19:00-19:15

 בעיה ציבורית והגדרת לקוח –'חברותא'  19:15-20:30

 

 70/70 –מפגש שני 

 התכנסות וכיבוד קל 16:45-17:15

 הצגת בעיות ולקוחות –סבב עמיתים  17:15-18:00

 עמית הלוי מדיניות ציבורית עם ערך מוסף  18:00-19:00

 הפסקת קפה 19:00-19:15

 אברהם אסבן כלים לפיתוח חלופות מדיניות 19:15-20:30

 

 -בין המפגשים

 שליחת טיוטת נייר מדיניות + פידבק דוא"ל/טלפוני

 

 

 

 

 



 

 

 34/70 –מפגש שלישי

 התכנסות וכיבוד קל 16:45-17:15

 הצגת חלופות –סבב עמיתים  17:15-18:00

 אברהם אסבן קריטריונים לניתוח חלופות 18:00-19:00

 הפסקת קפה 19:00-19:15

 'חברותא' ניתוח ותעדוף חלופות 19:15-20:30

 

 -בין המפגשים

 שליחת טיוטת נייר מדיניות + פידבק דוא"ל/טלפוני

 

 23/70 –מפגש רביעי

 התכנסות וכיבוד קל 16:45-17:15

 הצגת חלופה מומלצת –סבב עמיתים  17:15-18:00

 אברהם אסבן מהמלצת מדיניות ליישום מדיניות  18:00-19:00

 הפסקת קפה 19:00-19:15

 דק' להצגת הנייר TED- 0תרגול  19:15-20:30

 

 -לקראת המפגש המסכם

 שליחת ניירות ומצגות + שיחות הכנה אישיות 

 

 

 33/74 –מפגש חמישי

 מרתון הצגת הניירות לנציגי ממשלה ובכירי המכללה )פרטים בהמשך(

 



 

 

 -אופציונאלי

 שליחת נייר המדיניות + מצגת ללקוח אסטרטגי

 

 

 אברהם אסבן –אודות מנחה הסדנא 

מגזרי ב'שיתופים' ומרצה באונ' הפתוחה בתחומי מדיניות ציבורית. שימש בעבר כסמנכ"ל -מנהל תחום שיח בין

'המכללה למדינאות' ועבד בתפקידי תכנון ומטה במשרד התמ"ת והקליטה. מייסד וחבר ועד מנהל של עמותת 

אל', חבר ועד מנהל במכון 'שחרית' וחבר בעמותת 'לב הגליל מע"ש לקידום צעירים למערכות ההשפעה בישר

' לפיתוח אסטרטגי של הגליל. במקביל, אברהם בשלבי סיום של כתיבת דוקטורט על זהותם הישראלית 0151

 של בוגרי תכניות הכשרת מנהיגות ציבורית.

 


