דף למועמד לתכנית:
כל מה שרציתם לדעת על תכנית "שגרירי רוטשילד"
ולא העזתם לשאול...

תוכנית "שגרירי רוטשילד" היא תכנית מיסודה של קרן רוטשילד קיסריה ומופעלת על ידי
עמותת "שותפויות רוטשילד-קיסריה" .מטרת התוכנית הינה פיתוח והכשרת מנהיגות
חברתית בישראל תוך צמצום פערים חברתיים.
תכנית "שגרירי רוטשילד" פועלת זו השנה השישית בעשרה מוסדות אקדמיה בפריסה
ארצית .תכנית בת שלוש שנים ומידי שנה מתקבלים לארגון כמאה סטודנטים חדשים.
במקביל ללימודים האקדמיים ,השגרירים מקבלים הכשרה בשני צירי עבודה מרכזיים ,האחד
הוא פיתוח אישי ואקדמי ,והשני הוא מצוינות בעשייה חברתית .הכשרה זו ניתנת באמצעות
מפגשים שבועיים ,הרצאות ,ימי עיון ,סמינרים ופרקטיקום חברתי.
אז איך מתקבלים לארגון:
תהליך המיון כולל מספר שלבים:
 מילוי טופס אלקטרוני מרכז הערכה ראיון אישיהתוכנית:
תוכנית "שגרירי רוטשילד" פותחת השנה קבוצות חדשות באוניברסיטה העברית ,המכללה
האקדמית תל אביב יפו ,מכללת סמי שמעון בבאר שבע ,מכללת אורט בראודה ,מכללת
אורנים ומכללת תל חי ,ומיועדת לסטודנטים אשר יחלו את לימודיהם בשנת הלימודים
תשע"ז ,או לסטודנטים בעלי יתרת לימודים של  3שנים לפחות.
הקבלה לתוכנית מחייבת עמידה בשלושת התנאים הבאים:
 קבלה לאחד ממוסדות הלימוד המופיעים לעיל. עמידה ברף סוציו אקונומי. -מעבר בהצלחה של שלבי מיון :שאלון אישי ,מרכז הערכה וראיון אישי.

סטודנטים אשר יתקבלו לתוכנית ייהנו ממלגה על סך  20,000ש"ח
ותוכנית הכשרה איכותית.

תהליך ההכשרה:
התכנית מתמקדת בצירי פיתוח שונים במטרה להקנות ידע ומיומנויות רלוונטיים למוביל
חברתי  -אזרחי ולהביא לשינוי במפה הציבורית-חברתית .לכל אחד מצירי הפיתוח של
התכנית ערך רב שכן הם מקנים לשגרירים כלים וידע מהותי .תכנית ההכשרה מתקיימת
בשלושה צירים מרכזיים:

ציר אקדמי:
• מצויינות אקדמית
והכוונה למסלולי
התקדמות עתידיים.

ציר חברתי:

ציר אישי וקבוצתי:

• לימוד מעמיק של המפה
החברתית באזור הפעילות.
• משימות קבוצתיות עם
הקהילה המקומית.
• קשר רציף עם הארגונים
החברתיים הפועלים באזור
ופרקטיקום חברתי בן
 6שעות שבועיות.

• תהליך פיתוח אישי
הכולל משימות רלוונטיות
לפיתוח הציר האישי/קבוצתי
תוך יצירת רשת עמיתים
בעלת השפעה רחבה.
ציר זה יכלול סדנאות,
אימון אישי וקבוצתי,
שיחות אישיות ,ליווי אישי
ועוד.

תכנית "שגרירי רוטשילד" מחפשת צעירים בעלי רצון ומוטיבציה
לפעול למען קידום החברה בישראל .ובעלי נכונות ומחויבות ללמידה
ולהתפתחות אישית מקצועית ואקדמית.

על מנת להירשם לתוכנית ולקבל עדכונים נוספים סמנו לייק
לדף הפייסבוק שלנו "שגרירי רוטשילד".
דואר אלקטרוני לשאלות נוספותrishum@caesarea.com :
בהצלחה!

