בית הספר למנהיגות
פוליטית-חברתית
לנשים

חדש

 2מסלולי לימוד
בבית הספר מסלול פוליטי
להתמודדות בבחירות
המוניציפאליות
מסלול ציבורי
לשינוי חברתי

בתקופה זו הכשיר ביה״ס
מאות נשים אשר בחלקן
הגדול השתלבו
בזירה הפוליטית ובשירות
הציבורי בישראל.

ויצו ירושלים

לפרטים נוספים ולהרשמה:

אצלנו תרכשי
את הכלים הדרושים
להשתלבות בזירה
הפוליטית והציבורית
בית הספר למנהיגות
פוליטית – חברתית לנשים
פועל מזה  7שנים
בירושלים ,במטרה לקדם
נשים ולסייע להן להשתלב
בזירה הפוליטית והציבורית
בירושלים ובישובי הסביבה.

בית הספר למנהיגות
פוליטית-חברתית
לנשים

ויצו ירושלים

ויצו ירושלים ,רח׳ מאפו  1ירושלים
94189

תוכנית הלימודים מבוססת
על הניסיון הרב שנצבר
בבית הספר ,על הידע העשיר
של צוות המומחים שלנו
ועל מתן מענה לצרכים
המיוחדים של משתתפות
התוכנית.
את המשתתפות מאפיינת
הטרוגניות רבה בכל הקשור
לגילן ,תחומי עיסוקן והשכלתן.
הן מייצגות את מגוון הדעות
והמגזרים השונים של
החברה הישראלית :ותיקות,
עולות חדשות ,חרדיות,
דתיות ,חילוניות ונשים
מהמגזר הערבי .המשותף
לכולן הוא הרצון להשתלב
בתפקידי מנהיגות ולהשפיע
על אופי החיים בקהילותיהן.

טל02-6253641 .
פקס02-6231645 .
wizolead@netvision.net.il

www.leadership-school.co.il

בית הספר למנהיגות
פוליטית-חברתית לנשים

הוא המקום עבורך!

איילת כהן
מחזור ג׳
חברת מועצת העיר
פתח תקווה

סימי מור
מחזור א׳
יו״ר ויצו ירושלים
חברת הנהלת
ויצו העולמית

חני לוי
מחזור ז׳
יוזמת פרויקט
לשעות הפנאי
למשפחות צמי׳ד

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים מאופיינת
בהרצאות ,סדנאות ,מבחר
התנסויות בפועל ולמידה חווייתית.

מטרות בית הספר
צמצום הפערים בייצוג נשים
בתחומים בעלי חשיבות
ציבורית ,פוליטית וחברתית.
הקניית ידע ,כלים ומיומנות
לנשים אשר פעילות או
מעוניינות להשתלב במוקדי
כוח ציבוריים ,פוליטיים
וקהילתיים.
פיתוח כישורי מנהיגות
ציבורית לנשים.

אילנה דוד
מחזור ד׳
חברת ועד
מושב זכריה

חטיבות הלימודים העיקריות
בבית הספר הן:

צוות ההוראה
צוות ההוראה של בית הספר
מורכב מאישי ציבור,
מרצות מהאקדמיה,
נשות תקשורת ,יועצים
אסטרטגים – פוליטיים
המומחים בתחומם ומנחות
קבוצות מיומנות.

יצירת מחויבות נשים בקידום
סוגיות פוליטיות  -חברתיות .הלימודים יתקיימו במשך
יצירת רשת של נשים החולקות שנה אחת )שני סמסטרים(
קשרים חברתיים ומקצועיים .בימי שלישי ,בשעות אחר
הקמת חממה לעבודה הצהריים ,במרכז ויצו ירושלים
משותפת של נשים ברמה שברח׳ מאפו  1ירושלים.
האזורית.
הגברת המודעות החברתית

והפוליטית בנושאי מעמד ליווי אקדמי

האישה בישראל .מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר,
האוניברסיטה העברית בירושלים.

חטיבה ללימוד
אסטרטגיות פוליטיות
וקמפיינים ציבוריים מונחי יסוד בקמפיין פוליטי,

חשיבה פוליטית אסטרטגית,
בנייה וניהול קמפיין פוליטי ,ניתוח
הזירה הפוליטית – סיכונים ,סיכויים
והזדמנויות ,ניתוח סקרי דעת קהל,
פרסום פוליטי ועוד.

לימוד סוגיות
מרכזיות במעמד
האישה בישראל מושגי הייסוד בפמיניזם ,היבטים

שונים הנוגעים למעמד האשה
בישראל ,וסוגיות הנוגעות לנשים
בפוליטיקה הישראלית – מחסומים
והזדמנויות.

סדנאות לפיתוח

כישורי מנהיגות מגוון הגדרות של מנהיגות נשית,
פיתוח כישורי מנהיגות ,זהות
אישית ,קבוצתית ,ומקצועית,
העצמת נקודות החוזק והתמודדות
עם נקודות התורפה ,כינון רשת
חברתית של נשים הפעילות בזירה
הציבורית.

נבילה מנאע
מחזור ו׳
מייסדת קבוצת
כדורגל לילדים
במז׳ ירושלים

מיטל להבי
מחזור א׳
חברת מועצת העיר
תל אביב-יפו

תקשורת אפיוני מפת התקשורת
בישראל ,גיבוש אסטרטגיה
תקשורתית ,הופעה בפני
קהל בכלל ובפני אמצעי
המדיה השונים בפרט ,גיבוש
והעברת מסרים.
התחום החברתי שינוי חברתי – כיצד? קידום
יזמות חברתית ,ניהול והובלת
פרויקטים חברתיים.
פרויקט אישי במשך שנת הלימודים כל משתתפת
יוזמת ומובילה פרויקט אישי ,בתחום
הקרוב לליבה ,בו נעשה תרגום מעשי
של התכנים והכלים הנלמדים במהלך
השנה .כל פרויקט ילווה בהנחיה
מקצועית ,אישית וצמודה על ידי
מומחה בתחום הרלוונטי לפרויקט.

סדנת מנהיגות

בטבע סדנת מנהיגות בת יומיים בקיבוץ
תובל בצפון ,הכוללת פעילות אתגרית
וחווייתית בטבע שמטרתה זיהוי
פוטנציאל המנהיגות האישי והקבוצתי.
בנוסף ,זוכות המשתתפות
לעבודת אימון על קידום אישי
ומתקיימים מפגשים עם בוגרות
המחזורים הקודמים.

