
שגרירי רוטשילד הינה תוכנית מנהיגות חברתית מיסודה של
קרן אדמונד דה רוטשילד השייכת לארגון שותפויות רוטשילד.

מטרתנו  להכשיר ולרשת את דור המנהיגות החברתית הבא 
בחברה הישראלית. מנהיגות המבוססת על ערכים של הומניזם, 

סולידאריות ובבסיסה ראייה רחבה של טוב משותף, הרחבת 
הזדמנויות וצמצום פערים חברתיים. 

תוכנית שגרירי רוטשילד פועלת זו השנה ה-9 ב-10 מוסדות אקדמיה בפריסה ארצית. התוכנית 
נמשכת שלוש שנים במקביל ללימודי התואר הראשון באקדמיה ומהווה תואר חברתי אזרחי יחיד 
מסוגו. התוכנית כוללת מפגשים קבוצתים שבועיים, עשייה חברתית בארגונים חברתיים והובלת 

יוזמות חברתיות, תוכנית מנטורינג עם מובילים ובכירים המשק הישראלי והשתתפות בכנסים 
ואירועים ארציים.

הייחוד שלנו

שגרירי רוטשילד
מחפשת את מנהיגי הדור הבא

צעירים וצעירות מהפריפריה החברתית גאוגרפית
התמחות בעשייה חברתית תוך כדי תהליך הכשרה

פיתוח אישי ותעסוקתי למשתתפי התוכנית
מלגה על סך 20,000 שח בשנה

מוזמנים להגיש השנה מועמדות!
סטודנטים אשר יחלו את לימודיהם בשנת תש"פ או בעלי יתרת לימודים של 3 שנים לפחות 

באחד מן המוסדות הבאים

1    האוניברסיטת העברית
2    אוניברסיטת תל אביב

3    אוניברסיטת חיפה

4    אוניברסיטת בן גוריון
5    מכללת תל חי
6    מכללת ספיר

7    מכללת סמי שמעון
  

אז איך מתקבלים לארגון?
4 מפגש אוריינטציה3 ראיון אישי2 מרכז הערכה

בואו להיות חלק מנבחרת הטרוגנית ומובילה!
לפרטים נוספים ולהרשמה חפשו "שגרירי רוטשילד" בגוגל.

***כל אחד מן השלבים הוא שלב ממיין.

1 מילוי טופס הרשמה 
קבוצתי באתר שלנו או בדף הפייסבוק



سفراء روتشيلد هو برنامج قيادة مجتمعية من تأسيس
صندوق ادموند دي روتشيلد التابع ملؤسسة شراكات روتشيلد.

هدفنا هو تأهيل والتشبيك بني جيل القيادة املجتمعية املقبل
يف املجتمع االسرائيلي. قيادة ترتكز على القيم االنسانية،

التعاضد والتعاطف، ويف صلبها رؤية واسعة النطاق للخير املشترك، توسيع 
الفرص وتقليص الفجوات املجتمعية. 

ينشط برنامج سفراء روتشيلد  للسنة التاسعة يف عشرة مؤسسات أكادميية بانتشار قطري. يستمر البرنامج
لثالثة أعوام ليشمل دراسة للقب األول يف مؤسسات التعليم العالي بالتوازي مع لقب اجتماعي مدني فريد 

من نوعه. يشمل البرنامج لقاءات جماعية أسبوعية، نشاط مجتمعي يف املؤسسات االجتماعية، وقيادة 
مبادرات اجتماعية، برنامج ارشاد )منتورينج( مع القادة رفيعي املستوى يف السوق االسرائيلي ومشاركة 

مبؤمترات وبرامج قطرية.

يكمن متّيزنا يف

سفراء روتشيلد
نبحث عن قادة اجليل القادم

ندعوكم لتقدمي ترشيحكم هذه السنة!
طالب الذين باشروا دراستهم يف العام املاضي أو تبقى أمامهم 3 سنوات على األقل 

يف إحدى املؤسسات التالية
1    كلية تل حاي
2    جامعة حيفا

3    جامعة تل أبيب

4    اجلامعة العبرية
5    كلية سابير

6    جامعة بن غوريون

7    كلية سامي شمعون

كيف يتم قبولنا للمؤسسة؟
3   مقابلة ذاتية 2   مركز تقييم 

تعالوا لتكونوا ضمن ُنخبة متنوعه ورائده!
ملزيد من التفاصيل والتسجيل ابحثوا عن “سفراء روتشيلد” يف غوغل

Info@rothschildcp.com :ألي سؤال إضايف راسلوا

 *** كل واحد من هذه املراحل هي مراحل تصنيف

1   استمارة تسجيل 

شبان وشابات من الضواحي املجتمعية واجلغرافية
تخصص بالعمل املجتمعي خالل عملية التأهيل

تنمية ذاتية وتشغيلية للمشاركني بالبرنامج
منحة بقيمة 20 ألف شاقل بالسنة

4 ولقاء توجيه


