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קו.לאב קורא

מוזמנים להגיש מועמדות למחזור  08של קו .לאב

״

קו .לאב הוא מרחב המאפשר חיבור בין אנשים מגוונים
וזהויות שונות ,ויוצר הזדמנויות לעשייה משמעותית
וחוצת מגזרים .הזדמנות להרחיב את העשייה שלי.
נוא ג'השאן  //מנכ“לית קו אימפקט
תכנית קו .לאב היא המעבדה בה הכל מתחיל,
והיא מושתתת על המגוון והעושר שמביאים אליה
עשרים משתתפים נבחרים מדי שנה ,המגיעים מכל חלקי
החברה בישראל.
חיבור דרך עשייה .התכנית משלבת שני צירים -
ציר החיבוריות המבוסס על מפגש בין הזהויות השונות
בקבוצה באמצעות תהליך קבוצתי ,מסעות חקר אל החברה
הישראלית והנכחה משמעותית של השונות תוך יציאה
מאזור הנוחות; וציר העשייה המשותפת בה נבחנים
ומתחזקים החיבורים ובדרך של פיתוח ותעיה נוצרים
שיתופי פעולה ויוזמות.

קו .לאב נוסדה בשנת  2015על ידי הפדרציה היהודית
של ניו יורק ( )UJAבמטרה לקדם לכידות חברתית דרך עשייה
משותפת.
היעוד של קו .לאב הוא לבסס מציאות שבה שונות היא
מקור לעשייה ,לצמיחה ולחוסן חברתי; והיא מציעה מרחב
פעולה שבו אנשים ממגוון זהויות לומדים להכיר ,להעמיק
ולפתח חיבורים בחברה הישראלית ,בין אנשים ,ארגונים,
קהילות ויוזמות.
קהילת הבוגרים כוללת מעל  130מנהיגים.ות חברתיים
שהשתתפו בתכנית ,פיתחו יוזמות ופרויקטים ייחודיים במגוון
תחומים ,וממשיכים לייצר מעגלי השפעה נרחבים.

מחזור  08יחל בסוף אוקטובר  2022ויימשך עד סוף יוני 2023
התכנית בהיקף של שלושים ימים מלאים במקומות שונים בארץ ,בתדירות של כאחת לשבועיים וכוללת:
|סמינר פתיחה של שלושה ימים (כולל לינה)
|שבעה מפגשים דו-יומיים (כולל לינה)

|שבעה מפגשים של יום אחד
|שבוע מסע לניו יורק

״

קו .לאב זה לקחת את כל הבעיות האמיתיות של החברה
ובמקום לרכך אותן בפתרון זמני ולהעבירן לדור הבא,
להציע פתרון אמיתי ומשמעותי יחד.
ד"ר נבו שמעון ועקנין  //מרצה למקרא ולתרבות יהודית וישראלית

דרישות התכנית

השתתפות מלאה בכל מפגשי התכנית לאורך השנה ,ללא זמינות מיידית לטלפונים.
השתתפות פעילה ובכלל זה מחוייבות של כ  30שעות מחוץ לתכנית ,שתידרש גם בין
המפגשים לצורך בניית מסעות החקר ופיתוח העשייה החברתית המשותפת.
תשלום בסך  ₪ 3,500הנחלק לשניים:
›  ₪ 2,000בתחילת התוכנית
› צ'ק נוסף ע"ס  ₪ 1,500שיוחזר בסוף התוכנית בכפוף להשתתפות מלאה.
דרישת התשלום לא תהיה חסם מפני השתתפות ובמידת הצורך יוענקו מלגות מתאימות.

מי מתאים לתכנית

אנחנו מחפשים א.נשים מקבוצות מגוונות ,בעלי זהות מובחנת ,ברורה ומגובשת;
ובאותה העת בעלי מודעות למורכבות של השונות בישראל וסקרנות למפגש איתה.
א.נשים מנוסים ובעלי רקע משמעותי של ניהול ועשייה לקידום החברה בישראל ,מהמגזר
החברתי ,הציבורי או הפרטי ,בעלי שדה השפעה חברתי ,שמבקשים להכיר אלו את אלו,
ובעלי אחריות ואומץ לשיח ולעשייה משותפת.
אנו מבקשים להדהד את המסר של חיבור ועשייה מתוך שונות במעגלים רחבים בחברה
בישראל .לכן ,אנחנו מחפשים א.נשים שמתחברים לייעוד של קו .לאב ונלהבים לקדם אותו
במרחבי הפעולה שלהם.

״

קו .לאב עבורי הוא הקונפליקט ופתרונו.
זה כל המורכבות יחד עם הפתרון לכל המורכבות.
הרב אילעאי עפרן  //ראש מכינת רוח השדה

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות

תהליך המיון כולל שני שלבים:
 .1הגשת מועמדות בכתב.
 .2מפגש קבוצתי לבחינת התאמה וראיון אישי ייערך בחודש יולי.
מבין המועמדים/ות ייבחרו עשרים שישתתפו בתכנית .תשובות יימסרו עד מחצית
חודש ספטמבר.
התכנית תיערך בכפוף למגבלות משרד הבריאות
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יש למלא את הטופס המקוון ולצרף אליו קורות חיים עד יום 5.6.22

עוד על קו .לאב ועל המשתתפים בתכניות הקודמות באתר קו .לאב >

לשאלות נוספות ניתן לפנות בדוא"ל colab@ujafedny.org

בתוכנית משתתפים גברים ונשים מהקהילות ומהזרמים השונים ,תוך התחשבות והתאמה בנושאי התנהלות ,מזון ולינה.
מי שמתלבט לגבי האווירה מוזמן לפנות אלינו להבהרות ונשמח גם לחבר לשיחה עם בוגרים מקהילה דומה.

