האקדמיה
למנהיגות
ציונית
יוזמה משותפת של הקרן הקיימת לישראל
ושל ההסתדרות הציונית העולמית

החזון
החטיבה לגיוס משאבים של הקרן הקיימת לישראל והמחלקה לנוער חלוץ ודור המשך
של ההסתדרות הציונית העולמית ,שניים מהמוסדות הלאומיים שהקימו את מדינת
ישראל ,רואים בעין אחת את חשיבות קידום המנהיגות הציונית העתידית ופיתוח דור
העתיד של התורמים והמתרימים למפעל הציוני ,ברחבי העולם.
חזונם המשותף של שני הארגונים בדבר קידום ערכי ציונות ,פיתוח דור העתיד של
התורמים והמתרימים בתפוצות ,חיזוק הקשר של יהודי התפוצות לישראל ,טיפוח
רשת של מנהיגים חזקים המחויבים להמשך התפתחותה של מדינה יהודית ושל
ישראל כבית הלאומי לעם היהודי ,עורר את הצורך בהכשרה ובפיתוח קבוצה מלוכדת
של מנהיגים ציוניים ומוכשרים ,שיוכלו למלא תפקיד חשוב הן בקהילותיהם והן
במשרדי קק"ל JNF-באזוריהם .יוזמה משותפת זו מתקיימת בו זמנית עם ציון 120
שנה ליסוד קק"ל ,JNF-ובעיתוי בו ברורה החיוניות בפיתוח דור חדש של תורמים,
שיכנסו לנעליהם של הוריהם וסביהם ובכך ימשיכו את מסורת התרומות.
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התוכנית
כדי להשיג מטרות אלו ולראשונה אי פעם ,הוקמה תוכנית ה"אקדמיה
למנהיגות ציונית" .תפקידה יהיה לפתח ולהעצים קבוצה נבחרת של
צעירים מרחבי העולם זאת באמצעות תוכנית ייחודית שתארך כ 10-חודשים
ותכלול מפגשי העשרה שיתקיימו אחת לשבועיים.

תכני המפגשים יוצגו )בעיקר בצורה מקוונת( על ידי כמה מטובי הדוברים
בתחומם ויכללו:

!!

גיוס תרומות
ופילנתרופיה

עבודת צוות וניהול
פרויקטים

דילמות חברתיות
בחברה הישראלית

מנהיגות

הסברה ודיפלומטיה

יהדות וציונות

אקולוגיה וסביבה

ישראל – אירועים
עכשוויים

שיווק ,תקשורת
ומדיה חדשה

ונושאים רבים
נוספים!

בסיומה של התוכנית ,שתכלול כנס אזורי וכנס מסכם בישראל )ואולי גם התכנסויות
נוספות( ,המנהיגים הנבחרים ישובו לקהילותיהם וימשיכו לפעול בשיתוף המשרדים
המקומיים של הקרן הקיימת לישראל ושל ההסתדרות הציונית העולמית.
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יעדי התוכנית
יצירת קהילה מלוכדת ועם זאת מגוונת של כחמישים מנהיגים ציוניים
מכל רחבי העולם .קהילה זו תיצור מארג של יזמים משפיענים אשר
ישתפו פעולה ,יסייעו בפתרון בעיות ויקדמו פרויקטים הקשורים לעולם
היהודי.

יצירת דור חדש של מנהלי פרויקטים פילנתרופיים שימשיכו לקדם
ולפתח את מדינת ישראל באמצעות הקרן הקיימת לישראל.

יצירת מנהיגים מוכשרים ומחויבים שיפעלו כשליחים של העם היהודי
ושל ישראל בתפוצות.

חיזוק קשרים ושיתופי פעולה בין המשתתפים ובין הJewish National-
 Fundעל כל פעילויותיה בטווח הרחוק בקהילות המשתתפים .בוגרי
התכנית יקבלו תפקיד במשרדי קק"ל JNF-המקומיים )בהתאם לצרכים
של הלשכה המקומית( .המועמדים לתכנית יוצעו על ידי משרדי
קק"ל JNF-המקומיים וייבחרו ע"י ועדת היגוי מיועדת.
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צורת הלימוד
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1

המשתתפים הנבחרים יתחייבו להשתתף בהכשרה שתימשך  10חודשים
ותכלול מפגשים דו שבועיים )אחת לשבועיים( בימי ראשון בערב )לפי שעון
ישראל( .מפגשים אלה יכללו הרצאות ,סדנאות וסיורים .המשתתפים
יידרשו לעבוד במסגרת צוותים בין-לאומיים לצורך יצירה ,הצגה ויישום של
פרויקטים.
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המשתתפים ייטלו חלק בתוכנית יוקרתית ביותר לפיתוח מיומנויות בתחומי
חינוך ,מנהיגות וגיוס תרומות .את ההרצאות והסדנאות יקיימו ,בין היתר,
זוכי פרסי נובל ,פוליטיקאים ,פרופסורים ,מדינאים/מדינאיות ,דמויות
ציבוריות ,עיתונאים ,דיפלומטים ,חברים בצוותי קק"ל ,JNF-ההסתדרות
הציונית העולמית ,מנהיגים ציוניים ודמויות בין-לאומיות מוכרות.
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המשתתפים ייקחו חלק בסדנאות ובהכשרות לפיתוח מיומנויות לגיוס
תרומות באופן מקוון ובאופן פרונטלי.
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את המשתתפים ילוו מנטורים אשר יסייעו להתפתחותם האישית
והמקצועית ,במהלך התוכנית ולאחריה.
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למשתתפים שייקחו חלק פעיל וינכחו במפגשים ,בהרצאות ובסדנאות,
תינתן האפשרות להשתתף במשלחות במסגרת התכנית:
• כנס אזורי.
• כנס מסכם שיתקיים בישראל.
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בוגרי התוכנית עתידים להתמנות לתפקידים משמעותיים בלשכות
קק"ל JNF-בארצותיהם ,בתיאום עם המשרד המקומי ועל בסיס דרישותיו
והתאמתו לתפקיד.
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לבוגרי התוכנית תוענק תעודה מטעם הקרן הקיימת לישראל וההסתדרות
הציונית.
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קריטריונים לבחירת
משתתפים
לכל מדינה/קהילה תהיה אפשרות להציע עד
שלושה מועמדים )משני המינים( .ועדת ההיגוי
בישראל המורכבת מנציגים של קק"לJNF-
ושל ההסתדרות הציונית העולמית ,תבחר
מועמד אחד מכל מדינה/קהילה.

לו"ז תכנית טנטטיבי
ונתון לשינויים:

איתור מועמדים
פוטנציאליים

עד אמצע
אוגוסט 2021

גילאי .25-35
בעלי השפעה רחבה בקהילה היהודית
במדינתם )מוכרים ומומלצים בקהילה(.

במהלך אוגוסט
ספטמבר 2021

ראיונות
המועמדים

בוגרי תנועות נוער יהודיות/ציוניות )יתרון(.
מובילי דעת קהל ,משפיענים ובעלי כריזמה
)יתרון(.
בעלי ניסיון בניהול פרויקטים )יתרון(.

שליחת הודעות
קבלה

תחילת
אוקטובר
2021

בעלי תואר אקדמי )יתרון(.
בעלי חיבור מובהק למדינת ישראל ,לציונות
ולעם היהודי.
דוברי אנגלית ברמה אקדמית )התוכנית
תתנהל כולה בשפה האנגלית(.

סוף נובמבר
2021

תחילת התכנית

נכונות להמשך התכנית גם לאחר סיומה,
כמנטורים למשתתפים העתידיים.
הקריטריונים הנ"ל הינם בגדר המלצה ולא תנאי
סף .כל מקרה ייבחן לגופו והמועמדים ייבחרו
בשיתוף הדסקים השונים ,בהתאם למדינות היעד.
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סמינר אזורי וסמינר
סיום בישראל

במהלך
2022

תנאים להשתתפות
תשלום דמי ההשתתפות )קיימת
אפשרות למלגה /סבסוד(.

קריאת מאמרים והכנת שאלות
לפני המפגשים.

יישום מעשי של פרויקט משותף
של קק"ל JNF-ושל ההסתדרות
הציונית העולמית ,בשיתוף
עמיתים ממדינות אחרות ,מעבר
לשעות הקורס.

גישה למחשב נייד ,חיבור
לאינטרנט מהיר ולמקום שקט
שניתן להשתתף ממנו ללא
הפרעות.

חתימה על הסכם המפרט את
הנורמות והנהלים של התוכנית
וכן את הזכויות והחובות
לעמיתי התכנית.

נוכחות והשתתפות פעילה
ומלאה בפגישות ובכינוסים
בינלאומיים.

נכונות להמשך התנדבות
ופעילות בלשכות קק"ל בעולם.

נכונות לחנוך את משתתפי
התכנית במשך שנה .

ביצוע קורסים ייעודיים ,כמו גם
פרויקטים מעשיים בקהילה.

לפרטים נוספים

zla@wzo.org.il

