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 מפת דרכים לחברה משותפת
 

 סטודנט מרכז לישיבות שיתוף ציבור –תיאור תפקיד 

 רקע:

מרכז גבעת חביבה פועל שנים רבות לקדום של חברה משותפת של ערבים ויהודים בישראל.  

מפת הדרכים. מטרת התכנית היא ליצור ניירות מדיניות את תכנית  2016במסגרת זו השקנו ב

מומחים המייצגים את  70יישומיים לקידום חברה משותפת בישראל.  בפרויקט משתתפים מעל 

חינוך, כלכלה, ממשל  –צוותים לפי נושאים  5-הגיוון והשונות בחברה הישראלית, ומחולקים ל

בחודשים הקרובים הצוותים יסיימו את ומשילה, קרקעות וייצוג תרבותי ותהליכים מאחים. 

 פעילותם ויגישו המלצות לקידום חברה משותפת בתחומם.

 שלב שיתוף הציבור. –אנו עוברים לשלב השני של הפרויקט  2017בשנת 

משתתפים( בהן  60פגישות ברחבי הארץ )בכל אחת מהן כ 40במסגרת זו מתוכננות להיערך 

קט ולחוות את דעתו על ההמלצות המוצעות )דרך ע על הפרויוהציבור יקבל הזדמנות לשמ

 .אפליקציה בטלפון(

 ספטמבר -ישיבות שיתוף הציבור יתקיימו בחודשים אפריל 

 היציאה לציבור  הוביל את תהליךל אנו מחפשים סטודנט/ית

 דרישות התפקיד:

 יכולת לוגיסטית גבוהה

 יכולת להצגת נושא / תיאום / עבודה עם אנשים

 יכולת ארגונית

 יכולת לפתור בעיות בזמן אמת

 רצון להיות גורם משמעותי בקידום החברה המשותפת בישראל
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 תיאור התפקיד:

יהיה אחראי על תהליך היציאה לציבור של פרויקט מפת הדרכים. תהיה לה/ו הסטודנט/ית 

 הזדמנות להצטרף לצוות המוביל פרויקט משמעותי בקידום החברה המשותפת בישראל.

ריכוז פגישות השולחן העגול תהיה הזדמנות להפגש עם מנהיגים יהודים וערבים דרך תפקיד 

 בישראל ולעבוד לצידם.

)רשימת אנשי קשר לתיאום תתקבל מצוות גבעת  ארועים ברחבי הארץ 40 סיוע בהפקת

 חביבה(

 בכל אחד מהפגישות יהיה צורך:

 בורלהסביר לאחראים על פרויקט מפת הדרכים ומטרות ישיבת שיתוף הצי 

  כולל הסבר על תהליכי חברה משותפת, וגיוסם  –מתן מענה למארגנים בכל ישוב

 כשותפים בתהליך

 לגבי האולם והצרכים הפיזיים הנדרשים בפגישה הנחיות 

  לדאוג שבישוב מפיצים / מפרסמים הזמנות דרך מייל ישובי/ פורומים/ מודעות/ עיתונות

 מקומית

  פגישהית שיבואו לכל נממנחי התכ 2לתאם עם 

 )לתאם הבאת כיבוד )ספק מקומי, תשלום מהתכנית 

 הכנת ואספקת חומרי רקע לכל המשתתפים בפגישות 

 

 

 שעות שנתיות 160: היקף משרה

 ש"ח 4,000: תקציב

 

 054-9797156נא ליצור קשר עם נורית 

Gery.nurit@gmai.com 
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