
نداء
لتقديم الرتشيحات لربنامج «زمالء معوز« الدورة التاسعة

الستامرة التسجيل

الحصانة  تآكل  إىل  أدت  والّتي  واجتامعية،  اقتصادية  أساسيّة،  لتغّيات  نتيجة  ذلك  األخية.  العقود  يف  األثر  بعيدة  بتغّيات  اإلرسائييل  املجتمع  ميّر 

االجتامعية-االقتصادية. ينعكس هذا التآكل يف انعدام الثقة بني مختلف القطاعات والرشائح يف البالد، ويف انعدام التخطيط املشرتك متعدد املجاالت 

والقطاعات. عند هذا املنعطف التاريخي، قد يتفاقم تآكل الحصانة اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّة يف الدولة وذلك نتيجة لعدم االستعداد للواقع املتغّي.

رغبًّة مّنا يف مواجهة التحديات االجتامعية-االقتصادية يف البالد، وإدراكًا مّنا لحقيقة أّن العوامل املضامينية للحصانة االجتامعية واالقتصادية، وللمؤسسة 

الرسمية وتعددية القطاعات تلتقي جميعها يف إطار سوق العمل، سيتمحور برنامج الرفاق هذا العام حول تحديات سوق العمل يف إرسائيل. سيشمل 

املسار التعلّمي جميع مركّبات الربنامج السابقة، وسيضفي املزيد من العمق.

خلفية

التحّدي

تسعى منظمة معوز- التي انضمت إىل املساعي الحكومية الشمولية »عتودوت ليرسائيل«- لطرح حلول للتحديات الكبية التي تواجه الدولة يف املجال 

االقتصادي-االجتامعي، وذلك من خالل إنشاء شبكة من القادة املهنيني املنخرطني يف مختلف األطر القطرية الذين يسعون لتحقيق رؤية ورسالة مهمة 

من منطلق املسؤولية وااللتزام. هؤالء القادة، رجااًل ونساًء عىل حد سواء، القادمني من قطاع األعامل، القطاع العام والقطاع االجتامعي، والذين ميثلون 

مختلف الرشائح السكانية، يتعاونون سوية ويقودون مسارات لخلق تغيريات اجتامعية-اقتصادية جذرية.  

تدير منظمة معوز منذ عام 2010 »برنامج زمالء معوز»، وهو جزء من سيورة قطرية، والذي يهدف إىل تطوير وتشبيك نخبة من القادة من شتى 

املجاالت املهنية يف إرسائيل. تتألف هذه القيادة من القطاعات التشغيلية الثالثة )قطاع األعامل، والقطاعني االجتامعي والعام( ومن مختلف الفئات 

املجتمعية يف البالد. سينضم خّريجو الربنامج لشبكة معوز ولشبكة »عتودوت ليرسائيل» التي تساهم يف إرساع مسارات تغيي اسرتاتيجية يف الخمسة 

مجاالت الرئيسية: الرتبية والتعليم، الصحة، الحكم املحيل، سوق العمل والبنى التحتية.

نحن نعمل من ُمنطلق امياننا أّن... 
قيادة مسار التغيي وإيجاد حلول للتحّديات االجتامعية-االقتصادية املركّبة قابالن للتحقيق من خالل تعزيز الرشاكة بني مختلف القطاعات. وألنّه ليس 

مبقدور قطاع واحد فقط توفي جميع املوارد، فإّن هذه الرشاكات تحمل يف طياتها فرًصا هامة تساهم بشكل كبي يف تعزيز الفائدة الشمولية )القيمية 

واالقتصادية( لكل قطاع من القطاعات.

تحسني وتعزيز الخدمات 
العمومية والحكم املحيل 

حفظ وتطوير البنى التحتية 
الوطنية 

تعزيز جهاز الصحة 
العمومية 

تعزيز وإتاحة الرتبية 
والتعليم العايل 

تطوير سوق عمل 
دينامييك وُمنصف 
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أهداف الربنامج 

تطوير قيادة يف املؤسسات الرسمية والقطاعات 

املختلفة - قيادة قادرة عىل قيادة مسارات لتعزيز 

الحصانة االجتامعية-االقتصادية.

تطوير شخيص - تعزيز مهارات القيادة 

وتطوير مهارات اإلدارة وقيادة مسارات تغيي.

تطوير القيادة ضمن الشبكة -  تطوير 

أدوات وخلق رشاكات للعمل وقيادة 

مسارات تغيي ضمن نشاط الشبكة.

إطار الربنامج:

ستبدأ الدورة التاسعة للربنامج يف كانون الثاين 2019: 

• حوايل سبعة أسابيع من التعلّم املكّثف )حوايل 45 يوم( متتد عىل مدار سنة كاملة، منها أسبوعني دراسيني يف الواليات 
املتحدة، من بينهام أسبوع يف كلية إدارة األعامل يف جامعة هارڤارد )أو مؤسسة تعليمية مرموقة أخرى(.

• صيغة "On The Job Training" التي تتيح مواصلة العمل بالتزامن مع املشاركة يف الربنامج، من خالل االحتكاك 
الدائم مع تحّديات الواقع.

• تعلّم زمالء واستشارة مشرتكة حول التحّديات املوجودة عىل طاولة عمل الزمالء املشاركني يف الربنامج.

الربنامج يشمل محارضات وجوالت يف مختلف أنحاء البالد، لقاءات مع شخصيات ُملِهمة، لقاءات مبارشة مع قياديني إرسائيليني رفيعي 

املستوى من الوسط األكادميي، قطاع األعامل، القطاعني االجتامعي والعام. هذه اللقاءات وهذا االنكشاف عىل التحديات والفرص القامئة يف 

املجتمع اإلرسائييل، إىل جانب »تعلّم الزمالء« املتواصل واملُثمر، تعزز املعرفة، تطور أساليب تفكي جديدة وتبني نظرة واقعية إىل املستقبل.

*مبنى الربنامج املفّصل، مبا يف ذلك املواعيد الدقيقة، سيوزّع يف األيام التقييمية التي ستنظّم يف شهر ترشين األول.

متطلّبات الربنامج

االنفتاح والجاهزية للمشاركة يف حوار جاد 
حول مواضيع القيادة، خلق التغيي، املهنية 

اإلدارية، القيم والهوي
1

3

االلتزام والتفّرغ للنمو وللتطوير املهني 2
والشخيص. 

املشاركة الفعالة  كعضو يف الشبكة، 4
حتى بعد انتهاء برنامج زمالء معوز. 

دفع رسوم االشرتاك بقيمة $1,500.5

االلتزام باستيفاء جميع واجبات الربنامج، 
برشوط اإلطار وحسب قواعد الربنامج طوال 

سنة التأهيل-املشاركة يف جميع لقاءات 
الربنامج، مبا يف ذلك املبيت. 

الستامرة التسجيل
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رشوط تقديم الرتّشح

رشوط إلزامّية:

1. املنصب الحايل – منصب مؤثّر عىل نطاق واسع أو منصب إداري ومؤثّر يف أحد القطاعات التالية*:
•    القطاع العام – مناصب قيادية مركزية ومؤثرة بدرجة كبية )الرُتب 41-44 وما يوازيها(

قطاع األعامل – رتبة مدير عام / نائب مدير عام. • 
القطاع االجتامعي – قياديني اجتامعيني، يف رُتب مدير عام/ نائب مدير عام يف جمعيات، رؤساء مجالس إدارة يف مؤسسات • 

غي ربحية أو رشكات ملنفعة الجمهور.

2. خربة إدارية ملدة 7 سنوات، أو خربة 7 سنوات يف النشاط املجتمعي- نشاط مجتمعي ُمثبت، عضوية يف لجان إدارية وغي ذلك.

3. لقب أكادميي من مؤسسة معرتف بها.

4. معرفة اإلنجليزية مبستوى معقول فام فوق - خالل الربنامج، سيشارك املشاركني يف برنامج املدراء يف جامعة هارڤارد، 
وسيتعرفون إىل املجتمع املحيل يف بوسطن. اللغة اإلنجليزية لن تشّكل عائًقا أمام القبول، إذا كان املرّشح عىل استعداد للمشاركة يف 

دورة قبل الربنامج، إذا لزم األمر. 

سُتعطى أولوية لذوي/ذوات: 

تجربة حالية يف اإلدارة املبارشة لعرشة موظفني فام فوق.	 

	     املسؤولية عن/إدارة نشاط مايل سنوي حايل، بقيمة 5 ماليني شاقل فام فوق.

تجربة يف أداء نشاط هام ملنفعة الدولة أو املجتمع اإلرسائييل.	 

مجال عمل مرتبط بأحد مواضيع النواة التي تُعنى بها منظمة معوز، خاصة لذوي التأثي/الصلة بسوق العمل يف إرسائيل.	 

ترقية مهنية-إدارية رسيعة يف املناصب والرُتب.	 

جوائز وأوسمة تفّوق يف نشاط ما يف إطار مهني، إداري، تعليمي أو أي نشاط تطوعي.	 

االلتزام باملساهمة الجادة طويلة األمد من أجل النهوض باملجتمع اإلرسائييل.	 

تُتّخذ القرارات وفًقا للمعايي الواردة يف هذه الدعوة، رغبًة منا بإنشاء شبكة من صناع القرار التي متثّل املجتمع اإلرسائييل بكافة 

رشائحه السكانية. من الواضح لنا أّن هناك أحيانًا مزايا مؤثّرة غي تلك الواردة يف املعايي املعروضة أعاله. إذا توفرت لديك إحدى هذه 

املزايا غي املذكورة أعاله، ميكنك تقديم الرتّشح وإرفاق رشح.

تلتزم منظمة معوز بتمثيل الئق ملختلف الرشائح السكانية. املرّشحون أصحاب اإلعاقة الراغبون يف تعبئة االستامرة بصيغة »وورد« أو سامعيًا 

مدعوون لالتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين عىل العنوان التايل: admission@maoz-il.org أو عرب هاتف رقم: 058-6397584.

الستامرة التسجيل
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الستامرة التسجيل

مسار التصنيف

املرحلة األوىل //   استامرة التسجيل                           

 املوعد النهايئ للتسجيل:
 8.8.2018 - 8 آب 2018.

املرحلة الثالثة //  محادثات مع مقّدمي التوصيات.

املرحلة الرابعة //   لجنة القبول – مقابلة مع مندويب شبكة معوز، 
طاقم برنامج "زمالء معوز"، وأصحاب املناصب 
العليا ضمن املنظمة، وذلك يف التواريخ التالية: املرحلة الثانية //  يوم تقييمي يشمل لقاًء جامعيًا وآخرًا     

فرديًا. ستُقام األيام التقييمية يف التواريخ 
لتالية: 

التسجيل لربنامج »زمالء معوز« التابع ملنظمة معوز- الدورة التاسعة ينتهي يف 8.8.2018 – 8 آب، 2018.
سيستمر مسار التصنيف حتى بداية شهر ترشين الثاين، عىل أربع مراحل، بحيث يُدعى لكّل مرحلة املرّشحون 

املتقّدمون واألكرث مالَءمة من املرحلة السابقة:

3.10.18 – 3 ترشين األّول، 2018	 

4.10.18 – 4 ترشين األّول، 2018	 

8.10.18 – 8 ترشين األّول، 2018	 

10.10.18 – 10 ترشين األّول، 2018	 

11.10.18 – 11 ترشين األّول، 2018	 

12.11.2018 – 12 ترشين ثاين، 2018	 

15.11.2018 – 15 ترشين ثاين، 2018	 

18.11.2018 – 18 ترشين ثاين، 2018	 

*الحضور الفعيل يف اليوم التقييمي ويف لجنة القبول هو رشط إلزامي ملتابعة املسار!	 

*يف مراحل التصنيف املتقدمة، سيُطلب من املرّشحني تقديم موافقة الجهة املسؤولة عنهم. 	 

1. موقع معوز  www.maoz-il.org يحتوي معلومات حول األهداف، األنشطة، الطاقم، وأعضاء شبكة معوز.
2. لالستفسارات، ميكنكم التوجه إلينا عرب الربيد اإللكرتوين: admission@maoz-il.org  أو عىل هاتف رقم - 058-6397584.

3. لقاء تعريفي عرب اإلنرتنت- يشمل عرض املنظمة، الربنامج ومسار والتصنيف، وفسح املجال لطرح أسئلة.
 سيقام اللقاء يف تاريخ 29.7.2018 – 29 متوز، 2018 بني الساعات 20:00-19:00. ) التفاصيل حول كيفية االتصال سرتسل إىل 

املتسجلني(.

هل تودون معرفة املزيد؟

 اضغط هنا

لتعبئة استبيان التسجيل

 اضغط هنا

ملزيد من التفاصيل حول الربنامج واالطاّلع عىل 

األسئلة واإلجابات الشائعة*

 اضغط هنا

للتسجيل للقاء االستيضاح عرب اإلنرتنت

.maoz ابحث عنا -          מעוז 
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