الستامرة التسجيل

دعوة إىل تقديم ترشّ ح
لربنا َمج 'ماكوم -مكان'

املحل
مسار إدارة مستقبيل للدرجات الرفيعة يف الحيز ّ ّ

خلفية

لتغيات مبنويّة ،اقتصادية ،واجتامعية .وقد أ ّدت
بتغيات بعيدة األثر يف العقود األخرية ،وذلك نتيجة ّ
يل ّ
مي ّر املجتمع اإلرسائي ّ
املحل.
هذه اإلجراءات إىل تآكل الحصانة االجتامعية – االقتصادية ،حيث أن أحد أعمدتها األساس هو جهاز الحكم ّ ّ
يؤثر جهاز الحكم املحيل كثريا عىل جميع جوانب حياة املواطن ،وهي تقدر أن توفر له بيئة معيشية مالمئة وكرمية وذات
املحل تحدّيات مبنويّة وتنظيمية ،فجوات يف اإلدارة ،انعدام
جودة عالية .إىل جانب قدرته عىل التأثري ،يواجه جهاز الحكم ّ ّ
الثقة والتعاون يف – وبني – السلطة املحلّية وجهات من حولها .وبُغية مواجهة تلك التح ّديات ،وكنتيجة لقرار الحكومة
يل.
'عتودوت إلرسائيل' ،قررت وزارة الداخلية ومنظمة معوز تطوير مرشو ًعا مشرتكًا لتطوير اإلدارة املستقبلية يف الحيز املح ّ
من خالل االستقطاب ،التأهيل والتشبيك بني قادة وقائدات م ْهن ّيني ،متفائلني ،ومرتبطني بالعمل امليداين ،سيكون باإلمكان
(التجاري ،الحكم
سيحض زمالء الربنا َمج من القطاعات املختلفة
املحل.
ُ
ّ
إنشاء رشيحة إدارية مرموقة لتواجه تح ّديات الحكم ّ ّ
يل وسيعملون بدافع الشعور بالرسالة
املرك ّ
َزي ،املجتمع املد ّين واملحيل) ،سيمثّلون املجتمعات املختلفة يف املجتمع اإلرسائي ّ
امللقاة عىل كواهلهم وبدافع املسؤولية عن تعزيز السلطات املحلّية .مع انتهاء الربنا َمج ينض ّم الزمالء إىل شبكة 'معوز'
و»عتودوت إلرسائيل» ،وهي شبكة ثالثية القطاعات ،متع ّددة املجاالت ،ومتن ّوعة ،والتي تشكّل حي ًزا لريادة وترسيع املبادرات
املحل.
والتغيريات االجتامعية – االقتصادية يف الحكم ّ ّ

رؤيةالربنا َمج

الرؤية – تعزيز السلطات املحلّية ،مع الرتكيز عىل السلطات الواقعة يف الضواحي الجِغرافي ّة واالجتامعيّة ،وذلك من أجل تحسني
الخدمات لسكّانها ،تقليص الفجوات ،ارتفاع جودة الحياة ،خلق حراك اجتامعي ،ورعاية املجتمعات املحلّية.
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رؤيةالربنا َمج

• إنشاء شبكة متنوعة من القادة الذين يعززون تو ّجها قطريًا يف الحيز املحيل.
• تطوير وتعزيز املهارات القيادية وقيادة مسارات تغيري جذرية يف الحيز املحيل.
• التطور الشخيص-املهني لزمالء الربنامج وتعزيز مهاراتهم اإلدارية.
• تعزيز تو ّجه خدمة الجمهور املحيل الذي يضع السكان يف املركز.

مبنىالربنا َمج
املحل ،املجتمع
سيشارك يف الربنامج  60قائد وقادة نوعيني ومبدئيني ،ذوي قدرة كامنة عىل شغل مناصب رفيعة يف جهاز الحكم ّ ّ
َزي.
املد ّين ،قطاع األعامل ،والحكم املرك ّ
الربنامج سيبدأ يف نيسان 2018

إطارالربنا َمج
• حوايل ستّة أسابيع من التعلّم املكثّف موزّعة طول السنة ،من بينها  10ايام تعليمية خارج البالد ،تشمل أيا ًما مخصصة للنشاط
البحثي والتعرف إىل التحديات التي تواجه الحكم املحيل يف العامل ،وأسبوع تعليمي يف إحدى الجامعات الرائدة عامل ًيا.
• صيغة " "On The Job Trainingالتي تتيح مواصلة العمل بالتزامن مع املشاركة يف الربنا َمج ،من خالل االحتكاك الدائم مع
تح ّديات الواقع
الوطني ،والدو ّيل ،من خالل تناول قضايا مبدئية
الجامهريي ،املحيل،
• مواضيع التعلّم – التع ّرف إىل الح ّيز العا ّم عىل املستوى
ّ
ّ
املنطقي
وخاصة بال ُهويّة مع التشديد عىل الح ّيز املحيل و
ّ
ّ
املحل
املحل ،املد ّين و
مؤسسات الحكم املرك ّ
التجاري ،التع ّرف إىل ّ
ّ
• التع ّرف إىل جهات ذات تأثري يف جهاز الحكم ّ ّ
َزي عىل املستوى ّ ّ
والدو ّيل ،محارضات من قبال كبار الشخصيات يف املؤسسة الحاكمة ،قادة من قطاع األعامل ،وخرباء مختلفني.
• برنا َمج تحفيزي هادف يشمل تزويد أدوات م ْهن ّية ،موارد ،تج ّند خرباء لصالح ترسيع مشاريع من طاولة العمل.
• تعلّم بني الزمالء واستشارة مشرتكة حول التح ّديات املطروحة عىل سطح مكتب زمالء الربنا َمج.
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ني
محور
ّ
شخيص وم ْه ّ

وقيادي
إداري،
• تطور
ّ
نيّ ،
ّ
شخيص ،م ْه ّ
املحل خاصة ،ويف
• االنتامء إىل نخبة رائدة وثالث ّية القطاعات التي ستشكل – مستقبال – رشيحة القيادة الكربى يف الحكم ّ ّ
دولة إرسائيل عامة
املحل،
• االنضامم إىل شبكة معوز وشبكة عتودوت إلرسائيل اللتني ّ
تضمن – بشكل واضح – قادة وقائدات من القطاع ّ ّ
يل ،وقطاع البُنى التحتيّة.
الص ّح ّي،
التعليمي ،التشغي ّ
ّ
• الحصول عىل شهادة تثبت إنهاء الربنامج بنجاح
• إنهاء الربنامج بنجاح سيمنح الخريجني أفضلية يف املناقصات املستقبلية
• خالل بضع سنوات ،سيشكل هذا الربنامج رشطًا مسبقًا للمشاركة يف مناقصات عىل املناصب الرفيعة

متطلّباتالربنا َمج
2

1
املحليفإرسائيلأو
الدافعيةللتق ّدمنحووظائفقياديةورياديةيفالحيز ّ ّ
الدافعيةللتأثريعىلالحيزاملحيلواملجتمعاملدين،منموقعقياديمهنييف
واجهات ذات تأثري عىل الحكم املحيل.

3

خاصة
االنفتاحواالستعدادلحوارجذرييفمواضيع ّ
بامل ْهنيّةاإلدارية،القيم،وال ُهويّة.

4

االلتزامباستيفاءجميعمهامالربنا َمج،رشوطاإلطار،وقواننيالربنا َمجطوال
سنةالتأهيل،ومنبينها 10أيامخارجالبالد.

الحضورواملشاركةالف ّعالةبعدإنهاءالربنا َمج،أيضً ا،يفشبكةالزمالءالتي
ستعمل،م ًعا،منأجلتعزيزالحصانةاالجتامعية–االقتصاديةعىل
نصاتملواجهةالتحدياتامل ْهنيّة،
الساحةالبلدية،وذلكمنخاللإنشاء ِم ّ
الشخيص،للمبادرات،والعملالتعاوينبنيأعضاءالشبكة.
للتط ّور
ّ

القَبولللربنا َمج

رشوط إلزامية:
أ) لقب أ ّول ،ما يوازيه
األقل – يف الحيز البلدي -الحكم املحيل ،الحكم املركزي ،قطاع
ب)  4سنوات خربة إدارية ،من بينها  3سنوات خربة – عىل ّ
األعامل واملجتمع املدين.
ج) اإلدارة املبارشة لـ  3عاملني فام فوق  -أو
سنوي يصل إىل  2,000,000ش.ج.
املسؤولية عن أو إدارة ميزانية بحجم ّ
د) القيام بنشاط هام لصالح املجتمع اإلرسائييل
هـ) االلتزام بالقيادة واملساهمة الجادة وطويلة األمد يف الح ّيز العا ّم
* الربنامج معد ألصحاب أفق تشغييل ملدة  10سنوات أو أكرث
* أصحاب الوظائف الرسمية يف السلطات املحلية يستطيعون تقديم ترشيحهم حتى إن مل يستوفوا البند ج.
* املرشحون الذين ال يستوفون أحد البنود أعاله يستطيعون تقديم ترشيحهم مع إرفاق رشح مقتضب يف استامرة التسجيل حول سبب وجوب النظر يف طلب ترشيحهم.
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عمليةالتصنيف
املرحلة أ  //اِستبيان تسجيل
العلمي.آخرموعد
يشملتفاصيلالتجربةوالتحصيل
ّ
للتعبئة1/11/2017 :
املرحلة  //يوم تقييم
يشمللقا ًء جامع ًّياولقا َءشخص ًّيا.
ستنعقدأيّامالتقييميف:

املرحلة ج  //مقابالت مع مقدّمي التوصيات.
املرحلة د  //لجنة َقبول
مقابلة مع مندويب الهيئة اإلدارية ،وزارة
الداخلية ،قادة من الحيز البلدي املحيل وطاقم
معوز .تنعقد لجان القَبول يف التواريخ التالية:

• 28/01/18
• 29/01/18
• 01/02/18

• 27/11/17
• 30/11/17
• 14/12/17
• 18/12/17
• 21/12/17
• 24/12/17
• 27/12/17

كل مرحلة املرشّ حون املتق ّدمون واألكرث مالءمة من املرحلة السابقة* .يف املراحل املتق ّدمة من التصنيف س ُيطلب من املرشّ حني أن يُربزوا تصديق مسؤول.
* س ُيدعى إىل ّ

هل تريد أن تعرف املزيد؟
لقاء تعريفي عرب اإلنرتنت – يف تاريخ  16/10/17الساعة *19:00

موقع «معوز»www.maoz-il.org :

ينmuni@maoz-il.org :
ميكن التو ّجه باألسئلة إىل الربيد اإللكرتو ّ

أو إىل هاتف054-6397217 :
* مبا أ ّن عدد األماكن للقاء االستيضاح محدود يجب التس ّجل مس ّبقًا.

لتعبئة استبيان
التسجيل
انقروا هنا

للتسجيل للقاء
االستيضاح عرب
اإلنرتنت
انقروا هنا

ملزيد من التفاصيل
حول الربنامج
واالطّالع عىل األسئلة
واإلجابات الشائعة

انقروا هنا

