תכנית תקווה למנהיגות פוליטית
 25סטודנטים מכל מסלולי הלימוד בכל המוסדות האקדמיים בישראל מוזמנים להציע מועמדותם
לאחת התכניות היוקרתיות שהוצעו אי פעם בתחום המנהיגות :סדנאות עם חוקרים בכירים
מהארץ ומהעולם ועם אישים בולטים בפוליטיקה הישראלית .לבני המזל שישתתפו בתכנית
תקווה  -כל ההוצאות מכוסות ובנוסף אף תקבלו מענק בסך  2,000דולר .רואים עצמכם מובילי
דעה ומתקני עולם? זאת כנראה התכנית עבורכם.
מאת שירי לילינטל
סטודנטית שנה א' בבי"ס רדזינר למשפטים ובי"ס אריסון למנהל עסקים

ביום שני האחרון התכנסו סטודנטים משלל
האוניברסיטאות והמוסדות האקדמיים בארץ
על מנת לשמוע ולהכיר מקרוב את הפרויקט
החדש מבית המרכז הבינתחומי "תקווה".
באולם אחד ישבו סטודנטים שנה א' שזה
מכבר סיימו את הסמסטר הראשון שלהם,
לצד דוקטורנטים לננו-טכנולוגיה ומצטייני
הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א.
פרויקט "תקווה" מיועד לפתח בקרב
הסטודנטים מנהיגות פוליטית ,במסגרת שבה
יינתנו הרצאות מעמיקות ממיטב הפרופסורים
בארץ ובארה"ב במהלך חודש אינטנסיבי
בקיץ" .איננו חושבים לרגע שנצליח ליצור
מנהיגים בחודש אחד" ,הסבירה ד"ר אליסה
רובין פלד ,המנהלת האקדמית של התכנית
וחברת סגל בבי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה בבינתחומי" .מטרתנו להפגיש את
מיטב הסטודנטים מכל הארץ ,כך שתיוצר
רשת אנושית של מובילי דעה ,שיונחו כמעט
באופן אישי על ידי מומחים" .בתכנית יעסקו
הסטודנטים בסוגיות בהן :לימודי מחשבה
פוליטית והבנת בסיס הדמוקרטיה במדינת
ישראל ,ציונות ושורשי המחשבה הפוליטית
ביהדות ,אתגרים פוליטיים העומדים בפני
מדינת ישראל הן מבחינת מדיניות חוץ וחוקי
המשפט הבינלאומי ,והן מבחינת מדיניות פנים
תוך התמקדות בסוגיות כלכליות" .אנחנו
מחפשים אנשים שרוצים ללמוד וליישם,
במטרה להעניק להם הזדמנות להכיר את
תחום הפוליטיקה באופן רחב ,ערכי ומעמיק",
מוסיפה ד"ר רובין פלד.
התכנית שתחל בסוף חודש אוגוסט 2010
תאפשר ל 25-סטודנטים מרחבי הארץ ליהנות
משיחות אישיות עם פוליטיקאים ומקבלי
החלטות ,הנחייה פרטית מטובי המומחים
בתחומי הפוליטיקה ,ממשל ומשפט בינלאומי

בעולם ,ומגורים ללא תשלום במלון "השרון"
בהרצליה ,השתתפות בהופעות והצגות
ממיטב התרבות הישראלית ,ומענק על סך
 2,000דולר שיינתן לכל סטודנט שמתקבל
לתכנית .כשנשאלה ד"ר רובין פלד מה בדיוק
היא מחפשת בסטודנטים המתמודדים על
מקום בתכנית היוקרתית ,ענתה כי "חשוב לנו
להבין מדוע הם מעוניינים להשתתף בתכנית.
אנחנו רוצים אנשים שירצו לשנות ולתקן
דברים שהם רואים סביבם".
מר אסף צחור ,מנהל התכנית ,פרש בפנינו
את המתאר הכללי של הקורס ,תוך התייחסות
לזהות המרצים והסבר קצר על תחום
מומחיותם" .מדובר בתכנית אקדמית מלאה",
הסביר צחור" ,במהלכה המארג הפוליטי
והתיאורטי עליו תלמדו יונח על סוגיות
פוליטיות פנימיות וחיצוניות המעטרות את
סדר יומה של מדינת ישראל .בין המרצים
שישוחחו עם הסטודנטים :פרופ' אמנון
רובינשטיין ,פרופ' אוריאל רייכמן ,פרופ' רות
גביזון ,פרופ' אסא כשר ,פרופ' דן בן דוד,
ועוד רבים אחרים" .אורי ברזל ,סטודנט שנה
ג' בבי"ס לאודר לממשל בבינתחומי ,המעוניין
להשתתף בתכנית ,סיפר כי בעיניו "מדובר
במטרה חיונית וחשובה .אני מצפה להרחיב
את אופקיי ולקבל כלים יישומיים ,כך שבעתיד
אוכל להשתלב בפוליטיקה" .אלון אמיד,
סטודנט שנה א' בבי"ס רדזינר למשפטים
ובבי"ס אריסון למנהל עסקים בבינתחומי ,ציין:
"אני מקווה שלמרות התחרות הקשה והקהל
האיכותי שמתמודד על קבלה לתכנית הזו,
אצליח ליהנות מההרצאות והפעילויות
שמוצעות כאן" .הרשמה לפרויקט תקווה
אפשרית עד לתאריך ה ,30.5.2010-דרך
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