الستامرة التسجيل

نداء

التشيحاتلربنامجأدفات
لتقديم ّ
التبيةوالتّعليم
برنامجالقيادةاملستقبل ّيةللرتبالرفيعةيفجهاز ّ
إفتتاح برنامج «أدفوت» متعلّق مبصادقة املرشوع املشرتك بني وزارة الرتبية ومنظّمة معوز .يف حال مل تتم املصادقة عىل الربنامج ،من املحتمل أن
يُؤ ّجل افتتاح الربنامج أو يُلغى.

خلفية

التبية والتّعليم يف إرسائيل تحديّات
نوعي هو مبثابة ركن
أسايس للمناعة االجتامعيّة واالقتصاديّة لدولة إرسائيل .يواجه جهاز ّ
ّ
جهاز تعليم ّ
إسرتاتيجيّة مركّبة تتطلّب مرونة ملواجهتها .من بني هذه التّحديات :الالمساواة يف الفرص والنتائج ،مالءمة عمليات التّدريس والتعلّم
التبية والتّعليم.
للواقع
االجتامعي يف القرن ال 21وتعزيز الرثوة البرشيّة يف جهاز ّ
ّ

חזון

(تجاري،
طالئعي بحاجة لقادة تربويّني نوعيّني ومتنوعني ومتعاونون م ًعا ،من قطاعات التّشغيل الثالثة
نحن نؤمن أ ّن قيادة جهاز تعليم
ّ
ّ
يل ،شبكات التعليم ،الرشكات
اجتامعي ،عام) مع التشديد عىل مختلف ميادين الجهاز
التعليمي :وزارة ّ
التبية والتّعليم ،الحكم املح ّ
ّ
ّ
الرتبوي.
واملؤسسات الخرييّة ،شخصيّات مؤث ّرة يف الحقل
املؤسسات األكادمييّة ،القطاع الثالث ،الصناديق
ّ
ّ
الحكوميّةّ ،
التبية والتّعليم ومنظّمة معوز ،قامت هذه املبادرة من أجل تشكيل قيادة إداريّة لجهاز
هذا الربنامج هو عبارة عن مبادرة مشرتكة لوزارة ّ
التبية والتّعليم ،وزيادة الثّقة بني األطراف املسؤولة
التبيّة والتّعليم .يطمح الربنامج إىل خلق لغة مشرتكة حول التّحديات األساسيّة لجهاز ّ
ّ
التبية والتّعليم وخلق شبكة من القادة
التي تشغل مراكز التأثري املختلفة يف جهاز الرتبية ،وتطوير أصحاب املناصب الحاليّني يف جهاز ّ
حكومي شامل لتطوير وحدات إداريّة مستقبليّة للخدمات
القادرين م ًعا عىل إحداث تغيريات ها ّمة .يشكّل هذا الربنامج جز ًءا من مسار
ّ
للجمهور يف إرسائيل -״عتودوت ليرسائيل״.
املتوسطة ،ذوو قدرة كامنة عىل العمل
التبية والتّعليم يف الرتب املتوسطة وما فوق
جمهور الهدف – كل األوساط واملجاالت يف جهاز ّ
ّ
يل أو أعضاء هيئة إداريّة يف اإلدارات واملناطق،
يف املناصب العليا بجهاز التعليم -مديرو أقسام يف وزارة ّ
التبية والتّعليم ويف الحكم املح ّ
األكادميي ونظرائهم يف املجاالت
التبية والتّعليم ،مسؤولون يف املجتمع املد ّين واملجال
موظفون حكوميّون يف مناصب ذات تأثري عىل جهاز ّ
ّ
التعليمي.
التجاري العاملون و/أو املؤثرون عىل املجال
والقطاعات املختلفة؛ مسؤولون يف القطاع
ّ
ّ
مع نهاية الربنامج ،ينضم املشاركون لشبكة معوز ،ولشبكة برامج ״عتودوت ليرسائيل״ .شبكة معوز وشبكة عتودوت ليرسائيل هام
شبكتان ثالثيتا القطاعات ومتع ّددتا املجاالت ومتن ّوعتان ،تك ّونان حي ًزا لقيادة وترسيع املبادرات والتغيريات االجتامعيّة االقتصاديّة .يعمل
الشخيص ،وللمبادرات
منصات مبنية ملواجهة التّحديات املهنيّة ،وللتط ّور
أعضاء الشبكة م ًعا لتحقيق أهداف ورؤية الربنامج عرب خلق ّ
ّ
والرشاكات بني أعضاء الشبكة.

رؤيةالربنامج

التبية والتّعليم يف إرسائيل ،من خالل السعي لخلق لغة مشرتكة وتحضري جهاز
قيادة تربويّة تعمل م ًعا ملواجهة تحديات جهاز ّ
التغي.
الرتبية والتعليم ملستقبل دينامي ّ
يك وغري متوقع ودائم ّ
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أهدافالربنامج
التبية وال ّتعليم منبثقة عن خطاب القيم والهويّة.
غية تُعنى بتحديّات جهاز ّ
 .1خلق وتذويت لغة قياديّة رسم ّية ُم ِّ
التبية والتّعليم ،وتعزيز الثّقة بني األعضاء املمثلني لجهات مختلفة داخل الجهاز.
 .2ترويج رؤية شاملة عىل مستوى جهاز ّ
شخيص ومهنيّ لألعضاء مع التّشديد عىل القيادة والقدرات اإلدار ّية الشّ املة.
 .3تطوير
ّ
التبية والتّعليم.
.4بناء مجموعة وشبكة تخدم دفع مسارات ها ّمة لتقوية جهاز ّ

إطارالربنامج
ويضم حوايل  30مدي ًرا ومديرة من
سيبدأ الفوج ''ج'' من الربنامج يف شهر شباط-فرباير من العام 2019
ّ
الرتبوي.
أصحاب الرتب العليا يف الحقل
ّ
السنة ،من ضمنها أسبوعان من ال ّدراسة خارج البالد.
• ستة أسابيع تقري ًبا من ال ّدراسة املكثّفة املوزّعة عىل مدار ّ
ايس خاص إىل جانب العمل ،يكتسب منه وميكّن من التّامس الدائم
• صيغة « – »On the Job Trainingإطار در ّ
مع تحديّات من مجال العمل.
التبية والتّعليم.
• تطوير رؤية منهجيّة حول تح ّديات جهاز ّ
التبية والتّعليم والتح ّديات اإلسرتاتيج ّية التي تواجهه ،من خالل فحصهم
• مواضيع ال ّتعليم – التع ّرف عىل جهاز ّ
الوطني ومن خالل املقارنة العامل ّية مبستوى التعلّم ،آليات تفكري ومهارات لقيادة تغيري ،التعامل مع
البلدي،
الجامهريي،
عىل املستوى
ّ
ّ
ّ
أسئلة حول القيم والهويّة.
يل
• ال ّتعرف عىل جهات ذات تأثري يف جهاز ّ
التبية وال ّتعليمّ ،
مؤسسات الحكم والرتبيّة والتّعليم عىل املستوى املح ّ
والوطني ،محارضات لكبار املسؤولني الحكوم ّيني ومختلف الخرباء.
ّ
• تعلّم من الزمالء األعضاء وتشاورات مشرتكة حول التح ّديات يف مجال العمل التي تواجه املشاركني يف الربنامج.

متطلبات الربنامج
1

انفتاح واستعداد لحوار ذي معنى يف مواضيع مثل
القيادة ،تح ّريك التغ ّيري ،املهن ّية اإلداريّة ،القيم
والهويّة.

2

والشخيص.
املهني
االلتزام والتف ّرغ للتط ّور
ّ
ّ

3

التبية
دافع ّية للتق ّدم ملناصب قياديّة يف جهاز ّ
الرتبوي
والتّعليم أو دافعيّة للتأثري عىل املجال
ّ
مهني يف املواقع املؤثرة
والتعليمي من خالل منصب ّ
ّ
التبية والتّعليم.
عىل جهاز ّ

4

التزام بكافة متطلبات الربنامج ،ورشوط اإلطار
وقواعد الربنامج عىل مدار سنة التّأهيل -املشاركة
كل لقاءات الربنامج التي يتض ّمن قسم منها مبيتًا
يف ّ
وسف ًرا ملرة واحدة خارج البالد.

5

املشاركة الفاعلة كأعضاء يف الشّ بكة حتى بعد نهاية
الربنامج.
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متطلبات الربنامج
رشوط أساس ّية:

الربنامج معدّ لألشخاص الذين وظيفتهم الحالية هي يف مناصب إداريّة ومؤثرة.
 .1شهادة جامع ّية وتجربة إداريّة ذات أهم ّية بحسب إحدى اإلمكانيات التالية:
أ .شهادة جامع ّية بدرجة بكالوريوس  .B.Aوما يوازيها  7 +سنوات خربة إداريّة ذات أهم ّية.
ب .شهادة جامعيّة بدرجة ماجستري  5 + .M.Aسنوات خربة إداريّة ذات أهميّة.
من ضمن سنوات الخربة اإلداريّة  3 -سنوات عىل األقل تجربة إداريّة يف مجال الرتب ّية وال ّتعليم.
للقطاع
التجاري املؤث ّر
التجاري  -من ضمن سنوات الخربة اإلداريّة  3 -سنوات عىل األقل خربة إداريّة يف العمل
ّ
ّ
و املتأثر مبجال التّعليم.
التبية وال ّتعليم
ج .شهادة جامعيّة بدرجة بكالوريوس  .B.Aوما يوازيها  +تأثري ُقطْري عىل جهاز ّ
(مثال :تدريب ،إعالم ،تطوير مضامني وبرامج ،وغريها)
السنوات القريبة.
الرتبوي
 .2التزام للعمل
ّ
والتعليمي يف ّ
ّ
ايس ال ّدقيق.
 .3توفّر كامل للمشاركة يف الربنامج واستعداد لاللتزام يف اإلطار الدر ّ
 .4سيٌطلب من املرش ّحني ،خالل مرحلة التّصنيف ،عرض موافقة املسؤول/ة املبارش/ة عن املرشّ ح مبكان عمله عىل
بكل مرك ّباته ،كام س ُيجمع رأي املسؤول/ة املبارش/ة باملرشّ حني خالل مرحلة التّوصيات.
املشاركة يف الربنامج ّ
يل 8 -سنوات عىل األقل.
 .5أفق خدمة مستقب ّ
* الربنامج مع ّد ملن مل يشارك يف برامج مشابهة لتطوير املديرين يف السنوات الثالث األخرية.
* املرشحون الذين ال يجيبون عن أحد الرشوط أعاله ميكنهم تقديم ترشيحهم مع إدراج رشح قصري يف استامرة
التّسجيل يرشحون فيها ملاذا يجب أن يُنظر يف ترشحيهم.

يلتزم برنامج أدفات بتمثيل مختلَف الفئات االجتامع ّية يف برامجها .ميكن ملرش ّحني من أصحاب
اإلعاقة أن يقوموا بالتّسجيل يف ملف وورد أو من خالل القراءة ،انتم مدعوون للتواصل عرب الربيد
اإللكرتوين education@maoz-il.orgأو عرب الهاتف 058-5480021
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مسارال ّتصنيف

ميتدّ مسار ال ّتصنيف ح ّتى نهاية شهر ترشين أ ّول  -أكتوبر ،عىل أربع مراحل*:
مرحلة ج  //محادثات مع مقدّ مي توصيات

مرحلة أ  //استامرة ال ّتسجيل
املوعد األخري لتعبئة وتقديم االستامرة 2.7.18

مرحلة د  //لجنة مقابالت :مقابلة مع مندويب أعضاء
شبكة معوز ،الطاقم املسؤول يف معوز ،طاقم الربنامج
والهيئة اإلداريّة للربنامج.
ت ُجرى لجان املقابالت يف التواريخ التالية:

مرحلة ب  //يوم تقيي
قسم جامع ًيا ومقابلة شخص ّية.
يشمل ً
تُجرى أيام التق ّييم يف التواريخ التالية:

• 15.10.18

• 31.7.18

• 16.10.18

• 1.8.18

• 18.10.18

• 8.8.18
• 9.8.18

السابقة.
*يُدعى لكل مرحلة املرشّ حون الذين كانوا األنسب واألكرث مالءمة باملرحلة ّ
ورضوري لالستمرار يف املسار!
أسايس
الجسدي ليوم التّقييم وللجنة املقابالت ههو رشط
* الحضور
ّ
ّ
ّ

هل تريد أن تعرف املزيد?
كل املعلومات عن األهداف ،النشاطات ،الطاقم وأعضاء شبكتنا.
 .1موقع معوز  www.maoz-il.orgيشمل ّ
ين  education@maoz-il.orgأو عرب الهاتف 058- 5480021
 .2باإلمكان إرسال األسئلة عرب الربيد اإللكرتو ّ
 .3لقاءات تعريف ّية انرتنتية  -تشمل استعراض التنظيم ،املنظّمة ،ومسار التّصنيف إىل جانب إمكانيّة طرح األسئلة.
للتسجيل اضغط هنا.
•

تعريفي انرتنتي (ويبينار) 25.06.18
لقاء
ّ

ملزيد من التفاصيل حول الربنامج واالطّالع
عىل األسئلة واإلجابات الشائعة*

لتعبئة استبيان التسجيل

للتسجيل للقاء االستيضاح عرب اإلنرتنت

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

ابحث عنا -

מעוז .maoz

