
 

  Leadership Program Rabin –RLP זתשע"תכנית רבין למנהיגות 

סטודנטים במרכז ולפתח את מנהיגותם של מטרתה של תכנית רבין למנהיגות הינה להכשיר 

ציבורי בישראל, מתוך מטרה לקדם את מדינת -הרצליה למנהיגות ערכית במגזר החברתי הבינתחומי

 אל עבר השגת היעד של חברת מופת. ישראל

תקנה לסטודנטים לתואר ראשון, מכל    RLP – Rabin Leadership Programתכנית רבין למנהיגות

 פעילות הבינתחומי הרצליה, כלים תיאורטיים והתנסות מעשית בהנהגת והנעת בתי הספר במרכז

חינוכית, תוך ליווי צמוד של הצוות האקדמי ומנהלי התוכנית וקבלת משוב מתמשך -קהילתית-חברתית

 פעולתם. על

. הישראלית החברה בהובלת מפתח לתפקידי עצמם להכשיר השואפים לסטודנטים מיועדת התכנית

ייבחרו בקפידה בסיום שנת הלימודים השנייה שלהם במרכז הבינתחומי )בבית ספר  אלה סטודנטים

 תכנית חדשנית התכנית פתוחה גם לסטודנטים שסיימו שנה ג'( ולאחר מכן יעברו ביחד -למשפטים

 .של שני סמסטרים בנושא מנהיגות, במקביל להמשך לימודיהם הרגילים

חייבת לשאוב השראה  בינתחומית במהותה, מתוך אמונה שמנהיגות חברתית נכונה היאהתכנית 

חברתיים, והתמודדות עם לחצים -אנושיים מתחומי ידע שונים ומגוונים, הבנה עמוקה של תהליכים

  ערכים הולם. ות על מטעןתקשורתיים ופוליטיים תוך התבסס

 

להציג לסטודנטים מסגרת  במטרההתכנית כוללת קורסים של מיטב המומחים בתחומי מנהיגות 

מקיפה ומגוונת של הידע האקדמי הנצבר בתחום המנהיגות. לשם כך, יוצגו היבטים שונים של תחום 

 המנהיגות, מזוויות ראייה מחקריות שונות, תוך שילוב של תיאוריות עם ידע מדעי אמפירי. 

 במסגרת זו ילמדו הנושאים הבאים:

 נהגהתיאוריות פסיכולוגיות של מנהיגות וה 

 היבטים פוליטיים וחברתיים בתופעת המנהיגות 

  תהליכי קבלת החלטות, תהליכי שכנוע ושינוי עמדות, ותהליכים של הנעת אנשים לפעולה

 קולקטיבית.

 היבטים משפטיים מוסריים ואתיים של מנהיגות והנהגה 

 .כלים וכישורים המסייעים להנהגה, כולל יצירתיות ויזמות בהנהגה 

 

פרופ' מיכה פופר, פרופ' מריו מיקולינסר, המרצים בתכנית )רשימה חלקית(: פרופ' עירן הלפרין, 

 .ונוספים מר אריאל באריד"ר סיון הירש, פרופ' משה הלברטל, פרופ' ורדה ליברמן, ד"ר יוסי מערבי, 

 

 ורס "מנהיגותהאלוף במיל' יורם יאיר )ייה(. הקראש התכנית, קורס הדגל של התוכנית יועבר על ידי 

משולבת עם גישה ה הלכה למעשה" מציג תפיסה התנהגותית לסוגית המנהיגות בכלל, ישראלית

מעשית יישומית לשאלת היזום וההובלה של שינויים חברתיים חינוכיים ופעילות התנדבותית למען 

 המדינה החברה והקהילה.

 

שר  :כגון שינויים בחברה הישראלית ם, שיזמו והובילויהרצאות אורח של אישיכוללת התכנית  ,בנוסף

  .ואחרים ,גב' דפני ליף ומר צ'ארלי ביטון ח"כ מאיר שטרית; גב' עדינה בר שלום; האוצר לשעבר 

 



 

 

, במקביל לקורסים יתמקדו הסטודנטים תהליך פיתוח המנהיגותכחלק משלים ואינטגרלי של 

 השלבים עשייה פעילה בשטח. של המנהיגות זאת באמצעות יםהמעשי היבטיםב האקדמיים,

 ילמדו ויתורגלו מעשית של הסטודנטיםופעילות  תרעיון ויוזמה לפעילות חברתית משמעותי להפיכת

 מוכח. העונים על צורך הובלה של מיזמים חברתיים חינוכייםו הקמהבאמצעות )בצוותים מצומצמים( 

, יזמים )מנהל התכנית(ד"ר רינת בן נון, רונן דרורי על ידי  מקצועית תהליך העבודה יודרך וילווה

  סגל.ה , ראש התכנית וכללחברתיים

בשתי סדנאות במפגשים המתקיימים במרכז רבין, ומהלך התכנית לוקחים הסטודנטים חלק ב

שלושה, אחת בדרום הארץ והשנייה בצפונה. מטרת הסדנאות -מנהיגות מרוכזות הנמשכות כיומיים

הסטודנטים למיזמים חברתיים חינוכיים בפריפריה, תוך מתן הזדמנות להיפגש עם לחשוף את הינה 

היזמים ומחוללי השינויים וללמוד מהם על התהליכים, הקשיים וההתמודדות, בדרך להגשמת חזונם. 

לא פחות חשוב מכך, משולבת בסדנאות פעילות חברתית קבוצתית, העוזרת לגיבוש הקבוצה 

 תפי התכנית.יכרות בין משתגברת ההוה

 יאיר )ייה(. -אלוף )במיל'( יורם והמרצה ראשי הינו יתנראש התכ

 הפלר-ד"ר סיון הירש –מנהלת אקדמית 

 

ש"ס מתוכם יוכרו כקורסי  6ש"ס, כאשר  10 בהיקף של  יידרשו הסטודנטים ללמוד במסגרת התכנית

בהתאם למדיניות בתי זאת וקורסים נוספים,  בחירה כלליים, או כקורסי היחידה ללימודים כלליים

 תעודת הסמכה של התכנית.  מסיימיםתוענק ל התכניתעם סיום  .הספר השונים

 

 השתתפות בתכנית אינה כרוכה בתשלום נוסף. *
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