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תכניות המשך
לבוגרי מרכז מנדל למנהיגות בנגב

תכניות ההמשך הן חלק בלתי נפרד מייעודנו לטפח מנהיגות יוזמת 
ובעלת חזון הפועלת לשיפור החיים בנגב באמצעות תמיכה וליווי 

של מעשי מנהיגות של בוגרים.  

מטרות תכניות ההמשך:  

תמיכה ביוזמות ותכניות עבודה מונחות חזון. 	 

בנייה, העמקה וחיזוק קהילה המקיימת קשרי למידה, 	 
תמיכה הדדית, שיתוף בידע ובפעולות.

תמיכה אישית ומקצועית בבוגרים - פרטים וקבוצות. 	 

חיזוק נקודת מבט כלל נגבית ומודעות לאתגרים 	 
ולהזדמנויות בנגב.

המכוונת  הפרט,  רמת  רמות:  בשלוש  פועלות  ההמשך  תכניות 
הקבוצה,  רמת  ומנהיגותי.  מקצועי  אישי,  ופיתוח  ליווי  לתמיכה, 
ופעולה המבוססות על  וליווי של קבוצות למידה  מכוונת ליצירה 
זיקה, עניין משותף ומעשה. ברמת הקהילה, מתקיימים  שותפות, 
לקהל  פתוחים  חלקם  השנה,  במהלך  והשראה  למידה  מפגשי 

הרחב. 

ומפגשים  פעולות  מישורים:  בכמה  מתקיימות  ההמשך  תכניות 
בזיקה  מעשה  קבוצות  הבוגרים,  של  הישיר   day job-ל בזיקה 
מוסף  ערך  בעלי  ומפגשים  בוגרים  של  הרחב  המקצועי  לתחום 

השראתי בזיקה למרקם החיים הייחודי בנגב. 

ההרשמה לתכניות ההמשך תתבצע גם דרך אתר האינטרנט 
של מרכז מנדל למנהיגות בנגב

http://negev.mandelfoundation.org.il

http://negev.mandelfoundation.org.il


קבוצות מעשה 
את קבוצות המעשה מובילים בוגרים המתכנסים ללמוד יחד ולקדם למעשה רעיון 
מנדל  מרכז  סגל  העירוני.  במרחב  והאזרחית  המקצועית  ברמה  אותם  המעסיק 
אנו  בהן.  ותומכים  המעשה  קבוצות  את  מלווים  נוספים  ומנחים  בנגב  למנהיגות 
מציעים לבוגרים להצטרף לקבוצות מעשה קיימות או ליזום קבוצות מעשה חדשות. 

קבוצות מעשה קיימות 

רהט: בין עירוניות מתחדשת ודמוקרטיה השתתפותית 
עיר  של  למציאות  ותרגומן  הקשרן  עירוניות,  של  בסוגיות  העוסקת  מעשה  קבוצת 
ערבית בדואית הגדולה בנגב. במסגרת המפגשים נבחנות שאלות העוסקות בקשר 
שבין העיר, החיים העירוניים ובין תרבות, שהות, גיוון, מגדר ואתגרן במרחב העירוני. 
בדיון  הרחב  הציבור  שיתוף  תוך  עירוני  דיון  ליצור  תהיה  זו  בשנה  הקבוצה  מטרת 

ויצירתם של מעגלי עשייה ושיח שעוסקים בעיר ובחיים העירוניים.

מנחים: ד”ר יצחק )קיקי( אהרונוביץ יחד עם ד”ר רונן גופר

הקבוצה תפגש ל-5 מפגשים, אחת לשלושה שבועות, בשעות 20:00-17:00 ברהט. 
מועדי המפגשים: 21.12.16  11.01.17  01.02.17  22.02.17  08.03.17.

להרשמה 

קבוצת נוער בסיכון בבאר שבע 
הקבוצה פועלת לקידום מדיניות בנושא טיפול בנוער בסיכון בעיר באר שבע. בשנת 
בסיכון,  נוער  עם  לעבודה  שונים  מודלים  הקבוצה  חברי  למדו  החולפת  הפעילות 
ויצרו  שבע  בבאר  בסיכון  לנוער  והטיפוליות  החינוכיות  המסגרות  של  מיפוי  ביצעו 
שיתוף פעולה עם אגף החינוך ומחלקת הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית באר 
שבע בהובלת בימת מנדל עירונית בנושא. הקבוצה ממשיכה בשנה זו לפתח מוקד 

ידע עירוני לנוער בעיר. 

מי שלבו ותחום העניין שלו בנוער בסיכון מוזמן להצטרף לפעילות הפורום בשנה זו. 

להרשמה 

קבוצת קהילה 
שקהילות  בוגרים  חברים  בקבוצה  השלישית.  השנה  זו  תפעל  קהילה  קבוצת 
בקהילות  פעילים  חברים  שהם  או  שלהם  המקצועי  התחום  הן  בעיקר  גיאוגרפיות 
מתפתחות. בשנתיים האחרונות קבוצת קהילה למדה מודלים לאבחון, ניהול ופיתוח 
תפעל  הקבוצה  הקרובה  בשנה  המשתתפים.  קהילות  על  ותם  ויישמה  קהילות 

במתכונת של קבוצת היוועצות ותתכנס על פי צורך להיוועצות ולמידה. 

בוגר/ת שמעוניין/ת להיוועץ בקבוצת בוגרים בסוגיות הנוגעות לקהילות תוך למידה 
משותפת של מודלים חדשים לפיתוח וניהול קהילות מוזמן מאוד להצטרף לקבוצה. 

הקבוצה תפגש אחת לחודשיים בין השעות 20:00-16:00. המפגש הראשון לשנה 
זו יתקיים בדצמבר, תאריך סופי יפורסם בהמשך. 

להרשמה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6D1JjGdQqWPH7shGFZDNdKIT9KV68i37i_BzDLBbQWzNPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey93Cs9S5hywgfWP4J0ePcurGk870Fr45DWaBOdVTxv4pzjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchOEAt4Oof4zuJ3JBMSNngnm4BTsXz0CmPnphgQgaJXE5aVQ/viewform


קבוצות מעשה בהקמה 

הקול והכל: הפואטי האישי והחברתי 

لغة الذات - لغة املجتمع

השירה כטקסט אומנותי הינה מראה של עולם פנימי וחיצוני. היא נעה בין הקול 
בו.  מופיעה  שהיא  והאקלים  החברתי  הקול  לבין  המשורר  של  האישי  הפנימי 
בחברה  והתרבותיות  פורמליות  הלא  התחושות  בניסוח  טמונה  השירה  עוצמת 
והצגת פרשנות של המציאות הקיימת יחד עם פריצת הגבולות הקיימים והצבת 

שאלות על נושאים טעונים.  

קבוצת המעשה תדון בשאלות מעמיקות הקשורות למקומה של השירה בעיצוב 
היחיד והחברה  ותבחן את השפעתה של החברה על היחיד, והיחיד על החברה.

הקבוצה תתקיים בשני שלבים ובימה מסכמת.

שלב ראשון: העשרה 

בערבית  ספרותיים  טקסטים  תלמד  הערביות  מהתכניות  בוגרים  של  קבוצה 
בשאלת האישי והחברתי בהקשר של תהליכי שינוי 

מסגרת: חמישה מפגשים אחת לשבועיים בימי חמישי בשעות 19:00-16:00. 

מועדי המפגשים: 15.12.16   29.12.16    12.01.17    29.01.17    09.02.17.

מנחה תוכן: ד”ר חוסני אלח’טיב שחאדה  

שלב שני: העמקה

כתיבה יוצרת/קהילה יוצרת שלב של התנסות בכתיבה אישית חברתית הנוגעת 
בתהליכי שינוי בחברה הערבית בנגב היום.

מועדי המפגשים: 23.02.17   09.03.17    23.03.17    06.04.17    20.04.17.

מנחה תוכן: ד”ר חוסני אלח’טיב שחאדה  

מלווה: קאסם אלצראיעה

שלב שלישי: בימת מנדל בנגב 

קורה  “כל  בקבוצות  הקבוצתיים  התהליכים  של  מסכמת  בימה  יוצרים,  בימת 
בדרום” ו”הקול והכל”.

מנחה תוכן: ד”ר חוסני אלח’טיב שחאדה  

מלווה: קאסם אלצראיעה

מועד: 8.5.17 

להרשמה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedghaOo-cX6lUnSaMGMaFIvCUOatgSHzjaK9Fd9PlPkMrIXA/viewform


כל קורה בדרום - מרחבי יצירה משותפים

אומנות  בתחומי  מקומית  ייחודית,  יצירה  ומתרקמת  הולכת  האחרונות  בשנים 
שונים שנשענת על תשתית תרבותית וחברתית פורה ושופעת. המרחב הדרומי 
ייחודי  ותרבותי  חברתי  במרקם  כך  ומתוך  ומנהגים  מסורות  בתרבויות,  משופע 
שיונק ממקורות עבר וגם מתהווה ונוצר כאן - מהם מרחבי היצירה בדרום? כיצד 

ניתן לאפיין אותם? 

והאומנותית  התרבותית  התשתית  של  בלמידה  הקבוצה  תעסוק  ראשון  בשלב 
המתפתחת בדרום תוך מיפוי כיווני התפתחות ייחודיים למרחב. 

בשלב שני תגבש הקבוצה מעשה חברתי במרחב היצירה המקומי שישאף לקדם 
יצירת  ודרך  כיום,  הפועלים  הגורמים  באמצעות  בנגב,  הייחודית  העשייה  את 

שותפויות פוטנציאליות עתידיות. 

המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות בימי שני בין השעות 19:30-17:00. 

מועדי המפגשים: 5.12.16  26.12.16  16.01.17  06.02.17   27.02.17   20.03.17.

וממרחבים  המקומית  מהזירה  רוח  ואנשי  יוצרים  נפגוש  המפגשים  במהלך 
נוספים כדי ללמוד איתם ומהם על מאפייני היצירה הדרומית ועל מה שעוד ניתן 

לחולל בה. בנוסף, נסייר במוקדי עשייה של תרבות ואומנות. 

מנחות: ד״ר ניצה רסקין ושרה לוי, בוגרת תכנית ב”ש מחזור א’

להרשמה 

חדשנות וחינוך

קבוצת בוגרים שעוסקת בחדשנות ו/או בחינוך המחפשת את המכנה המשותף 
שלה על מנת ללמוד ולרקום מעשים בתחום יחד ולחוד. 

מנחה: ד”ר אמיר ברנע

המפגשים יתקיימו בימי חמישי, אחת לשבועיים בין השעות 18:30-16:30

   09.02.17   26.01.17   12.01.17   29.12.16   15.12.16 המפגשים:  מועדי 
.23.02.17

שלב ב’ של התכנית הינו יישומי ויקבע לאור שלב א’. 

להרשמה 

ניתן ליזום קבוצת מעשה.
אם יש לך רעיון, נשמח שתצור אתנו קשר ונקדם אותו יחד: 

nroskin@mandel.org.il

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLVndJPgwCMycVKzQRqL7nqySa5y4PgmCjJbnOCJfhwqqfSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyheAc9ZksxXFpodZOarQPm5GkCkKJxD_cEskSB0VGJ473pQ/viewform
mailto:nroskin%40mandel.org.il%0D?subject=
mailto:nroskin%40mandel.org.il%0D?subject=


זהות מקצועית בפעולה 
סמינר חורף

27-25 בינואר  קיבוץ אילות 

פעולה.  ממוקדת  ואישית  מקצועית  זהות  של  בהתפתחות  עוסק  החורף  סמינר 
וכיצד היא מתפתחת בהקשר של ערכים,  זהות כזאת  נבחן ממדים של  בסמינר 
פעולה  כיצד  פעולה,  סביב  נבנית  זהות  כיצד  נבחן  ומקום.  מטרות  תפיסות, 

מבטאת את מי שאנחנו ואילו משמעויות יש לכך בהקשר החברתי.  

זהות  של  דינמית  ‘מערכת  המודל  מפתח  קפלן,  אבי  פרופ’  ינחה  הסמינר  את 
תפקידית’, בו נעמיק במהלך הסמינר ברמה התיאורטית וברמה המעשית. 

Temple Uni�-ב חינוכית  לפסיכולוגיה  בתכנית  חבר  פרופסור  הוא  קפל  ןאבי 
versity בפילדלפיה, ארה״ב. אבי היה איש סגל במחלקה לחינוך באוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב וראש המסלול לייעוץ חינוכי. מחקריו מתמקדים בתהליכים של 
מאפייני  בו  האופן  כמו  סוגיות  בוחן  הוא  עבודתו  במסגרת   - וזהות  מוטיבציה 
הסביבה משפיעים על מוטיבציה והבניית הזהות ומה אנשים יכולים לעשות על 

מנת לקחת תפקיד פעיל ומודע בהבניית הזהות שלהם.

 16:00-13:00 השעות  בין   ,17.01.17 שלישי,  ביום  יתקיים  לסמינר  הכנה  מפגש 
במרכז מנדל למנהיגות בנגב. ההשתתפות חובה.

למי שלא נחשף עדיין למודל “זהות מקצועית בפעולה” חשוב להגיע גם מפגש 
ההיכרות, שיתקיים בבוקר מפגש ההכנה בין השעות 13:00-09:00. 

להרשמה 

רטריט בוגרים: מרחב משותף
24-23 במרץ

למפגשים  ולהתחבר  היומיום  ממרוץ  להתנתק  לבוגרים  מאפשר  הרטריט 
אנושיים של העשרה, התבוננות פנימה, העמקה והכרות הדדית. בשנה הקודמת, 
ברטריט שהתקיים בקיבוץ עין גדי, העמקנו בלימוד מטקסטים קדומים ביהדות 
נפרסם  מרץ  לקראת  המרכז.  באזור  מסייר  רטריט  יתקיים  זו  בשנה  ובאסלאם. 

פרטים נוספים.

להרשמה 

בוקר פתוח להיכרות עם מודל 
“זהות מקצועית בפעולה” עם פרופ’ 

אבי קפלן יתקיים ביום שלישי, 
17.1.17, בין השעות 13:00-09:00 

במרכז מנדל למנהיגות בנגב.

להרשמה 

יום היוועצות פתוח לבוגרים 
ועמיתים יתקיים ביום שני, 30.01.17, 

בין השעות 17:00-09:00 במרכז 
מנדל למנהיגות בנגב. יש להירשם 

מראש אצל חני בוטראשוילי בטלפון 
08-6201444 או בדוא”ל. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnNcgN7X1AWxfr9DHEQvwtjIvNCveiHDR0IgsPlzWh8HBqfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUbTmWaowZwqrUEUQrJttu6EGMWpW1KSUMSXUYrV-M55MQLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9w7twaExsyMaSXkil2YPCIWsK_KGPYDML1O0aN88-0amuQ/viewform
mailto:hbotrashvilihotoveli%40mandel.org.il?subject=


קבוצות היוועצות

פורום היוועצות מנהלים - מחזור שלישי

וללמוד  ביניים המעוניינים לחקור  ומנהלים בתפקידי  מיועד למנהלות  הפורום 
האני  בפיתוח  התנסותי  באופן  ולעסוק  למנהיגות  ניהול  שבין  הממשק  את 

המנהל/המנהיג. 

המודל המנחה את המפגשים הוא Role Analysis. מודל זה מאפשר תהליך של 
ניתוח והתבוננות פנימית בקבוצה קטנה ואינטימית. בכל מחזור משתתפות/ים 
שישה מנהלים ומנהלות. למעט המפגש הראשון, בו נכין את “כלי העבודה”, כל 

מפגש מוקדש למשתתף אחר. 

מנחה: ד”ר ניצה רסקין 

הפורום מתכנס בשלב ראשון לשבעה מפגשים, אחת לשבועיים בימי שלישי בין 
השעות 9:30-7:30. 

מועדי המפגשים למחזור זה: 6.12.16  20.12.16  3.1.17  17.1.17   31.1.17    
  .28.2.17    14.2.17

להרשמה 

פני לאן? פורום היוועצות מקצועי-תעסוקתי

ומעוניינים  תעסוקתי  בצומת  הנמצאים  לבוגרים  המיועדים  מפגשים  ארבעה 
הערכית  לתפישתם  בזיקה  האישית-מקצועית  התפיסה  את  ולהעמיק  לברר 

כבסיס לעשייה בשדה הפעולה. 

מנחה:  נעמה שקד לוי

המפגשים יתקיימו בימי שני אחת לשבועיים בשעות 21:00-18:30.

מועדי המפגשים: 19.12.16  02.01.17  23.01.17  06.02.17.

להרשמה 

ייעוץ אישי

כחברי וחברות קהילת הבוגרים של מרכז מנדל למנהיגות בנגב, אתם מוזמנים 
לפנות לחברי הסגל בסוגיות אישיות מקצועיות ואזרחיות המעסיקות אתכם. אם 
ברצונכם לקדם יוזמה, להתלבט על המשך הדרך המקצועית, על המשך לימודים 

או כל דבר אחר, אתם מוזמנים לפנות אלינו. הייעוץ יינתן על פי קריטריונים. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_8jWs1lKbbvDO3eNpYM2kXpYBnZxTlU7Q8GZqw5QuCLUlHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMUtHJKTJPs3se599HgbfvzIllcujh_c62DosiiHZzAnlIpg/viewform


בימת מנדל בנגב
8 במאי   11 בספטמבר

זירה שמטרתה להעשיר את השיח בקהילת מנדל  בנגב היא  בימת מנדל 
החוקרים,  מיטב  עם  מפגשים  באמצעות  ולהעמיקו  הרחב  ובציבור  בנגב 
בנגב  מנדל  בימת  במסגרת  השטח.  ואנשי  המדיניות  מעצבי  הדעות,  הוגי 
בהם  נושאים  על  משותפת  וחשיבה  למידה  ומעודדים  לדיון  מעלים  אנו 
לקבוצות  הזדמנות  גם  היא  זאת  הנגבי.  למרחב  והקשורים  עוסקים  אנו 
המעשה של קהילת הבוגרים למנף את העשייה שלהם. בבימת מנדל בנגב 
שבע  באר  עיריית  עם  הובילו  בסיכון  נוער  פורום   ,2016 לשנת  האחרונה 

שיח ולמידה על נוער בסיכון בכלל ובבאר שבע בפרט. 

 

מרכז מנדל למנהיגות בנגב
טל: 08-6201444    פקס: 08-6201440

רחוב בן צבי 10 )מגדל הרכבת קומה 9(, באר שבע 84896
http://negev.mandelfoundation.org.il

nroskin@mandel.org.il
hbotrashvilihotoveli@mandel.org.il

http://negev.mandelfoundation.org.il
mailto:nroskin%40mandel.org.il%0D?subject=
mailto:hbotrashvilihotoveli%40mandel.org.il?subject=

