
   
      

להרשמה לתוכנית אשמורת - הכשרה 
לחרדים מבית מעוז

קול קורא 

הניהול הציבורי, הארגוני והעסקי מעולם לא היה מאתגר יותר, הכוחות המעצבים את החברה והכלכלה בישראל 
הינם עוצמתיים, מורכבים, מפתיעים ומאתגרים. ניהול מקצועי לנוכח אתגרים אסטרטגים מורכבים חיוני כדי להוביל 

להצלחה ושגשוג. 
ארגון מעוז מאתר, מכשיר, מרשת ומאיץ פעולות של מנהלים בכירים, מקצועיים, אופטימיים ומחוברים לשטח במטרה 

לייצר שכבת ניהול בכירה שתתמודד עם האתגרים שלפתחנו. 

תוכנית אשמורת מבית מעוז מזמינה אותך להשתתף בתכנית ייחודית לחברה חרדית המיועדת לפיתוח וחיזוק יכולת 
ניהול והיכרות עם אתגרי החברה הישראלית.

מבנה ההכשרה
ההכשרה תתקים בהפרדה בין גברים לנשים ותכלול: הרצאות, סיורים, פגישות עם אנשי מפתח ומנהלים בכירים, קיום שיח 
ולמידת עמיתים וחשיפה לאתגרים הקיימים בפני החברה הכללית בישראל ובתוכה החברה החרדית. בהכשרה יתקיימו מפגשים 

בלתי אמצעיים עם מנהיגים ישראלים בכירים מהמגזרים הציבורי, החברתי והעסקי.
התכנית אורכת שמונה ימים הפרוסים במבנה של מפגשים דו-יומיים בתנאי מלון במהלך קיץ תשע"ז. 

נושאים מרכזיים
ניהול מקצועי -  הקניית כלים ומיומנויות חשיבה במגוון תחומים הקשורים לעולם הניהול הכוללים: תכנון אסטרטגי, גיבוש תוכניות 
עבודה מבוססת יעדים, קבלת החלטות ומעקב אחר ביצוען, הקמה והפעלה של ערוצי תקשורת פנים-ארגוניים, קביעת סטנדרטים 

מקצועיים בארגון, יכולת לשמוע משוב, פיתוח יצירתיות אצל עובדים. בנוסף, ההכשרה תעסוק בפיתוח רשתי על ידי למידה על 

מיומנויות יצירת רשת מגוונת.

1

פיתוח רשתי וקבוצתי - יצירת מעגל מקצועי הקשור לתחום עיסוקים של המשתתפים תוך שיתוף פעולה עם בכירים מתחומי 
העשייה הציבורית העסקית והחברתית . 

2

פיתוח אישי - מקצועי - מודעות לנקודות עיוורון, הקשבה פעילה, למידה על העצמי, האני שלי ויכולותיי בתוך מציאות ניהולית 
מורכבת עם אנשים, תוך כדי לחץ משימות מטרות ויעדים.  

3

תאריכים משוערים להכשרה:

משךתאריךמופע בתכנית

18.5 כ"ב באייר תשע"זמפגש פתיחה

יומיים כולל לינה24-25.5 כ"ח כ"ט אייר תשע"זמפגש

יומיים כולל לינה13-14.6 י"א י"ב סיון תשע"זמפגש

יומיים כולל לינה25-26.6 א' ב' תמוז תשע"זמפגש

ימיים כולל לינה16-17.7 כ"ב כ"ג תמוז תשע"זמפגש



דרישות התכניות

תנאים להגשת מועמדות

תהליך המיון

3 שנות ניסיון ניהולי/ או 3 שנים ניסיון בתפקיד משפיע.	 

מחויבות לתרומה משמעותית ארוכת טווח במרחב הציבורי.	 

שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני - ashmoret@maoz-il.org  או בטלפון - 058-6091045.

למידע נוסף והרשמה

התחייבות לעמוד בתנאי המסגרת במהלך ההכשרה. 	 
שיתוף באתגרים מתוך שולחן העבודה. 	 
התחייבות לעמוד בכל מטלות ונהלי ההכשרה לאורך ההכשרה.	 
בשלבים מתקדמים במיון דרוש אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בהכשרה על כל חלקיה.	 
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