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קול קורא
להגשת מועמדות לתכנית העמיתים מחזור ט'

האתגר
החברה הישראלית עברה שינויים מרחיקי לכת בעשרות השנים האחרונות ,בעקבות תהליכים מבניים ,כלכליים וחברתיים .כתוצאה מכך חל
תהליך שחיקה חברתי-כלכלי המתבטא בחוסר אמון בין מגזרים ואוכלוסיות במדינה ,ובמחסור בתכנון ועשייה משותפת רב תחומית ורב
מגזרית .בצומת היסטורית זו ,קיים סיכון שהשחיקה בחוסן החברתי-כלכלי של המדינה תואץ כתוצאה מחוסר היערכות למציאות המשתנה.
מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים ,והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי כלכלי ,ממלכתיות ורב-
מגזריות נפגשים כולם בעולם של שוק העבודה ,תכנית העמיתים של מעוז תתמקד השנה באתגרי שוק העבודה בישראל .תהליך הלמידה יכלול
את כלל מרכיבי התכנית כפי שהיו עד כה ויוסיף עומק וחיבור.

רקע
ארגון מעוז  -שהצטרף למאמץ הממשלתי הכולל של 'עתודות לישראל'  -מפתח מענה לאתגרים הבוערים הניצבים בפני מדינת ישראל
בתחום החברתי-כלכלי ,באמצעות בניית רשת של מנהיגות ומנהיגים מקצועיים וממלכתיים המונעים מתחושת שליחות ואחריות.
מנהיגים ומנהיגות אלו ,המגיעים מהמגזרים העסקי ,הציבורי והחברתי ,מייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית ,פועלים יחד ומובילים
תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים משמעותיים.
משנת  2010מפעיל ארגון מעוז את תכנית העמיתים שמהווה חלק ממהלך לאומי ושמטרתה לפתח ולרשת את עתודת המנהיגות הבכירה
בישראל .עתודה זו מורכבת משלושת המגזרים התעסוקתיים (העסקי ,הציבורי והחברתי) וממגוון הקהלים בישראל .מסיימי התכנית
יצטרפו לרשת מעוז ולרשת 'עתודות לישראל' המאפשרות האצת תהליכי שינוי אסטרטגיים בחמישה תחומי ליבה :חינוך ,בריאות ,שלטון
מקומי ,שוק העבודה ותשתיות.

שיפור וחיזוק השירות הציבורי
והשלטון המקומי

חיזוק מערכת
הבריאות הציבורית

שימור ופיתוח
התשתיות הלאומיות

חיזוק והנגשת
חינוך והשכלה גבוהה

קידום שוק עבודה
דינאמי והוגן

אנו פועלים מתוך הנחה ש...
הובלת שינוי ופתרון בעיות חברתיות-כלכליות מורכבות יתאפשרו על ידי קידום שיתופי פעולה בין מגזריים .מאחר ואין מגזר
אחד שמחזיק בכלל המשאבים ,שיתופי הפעולה הללו טומנים בחובם הזדמנויות משמעותיות להגדלת הרווחיות המצרפית
(ערכית וכלכלית) של כל אחד מן המגזרים.
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מטרות התכנית

פיתוח מנהיגות ממלכתית ורב-
מגזרית ,בעלת יכולת להוביל תהליכי
שינוי לקידום חוסן חברתי כלכלי בישראל.

פיתוח אישי  -יכולות הובלה וכלים
לניהול והובלת שינוי.

פיתוח מנהיגות ברשת  -פיתוח כלים ויצירת
שותפויות לעבודה והובלת שינוי ברשת.

מסגרת התכנית
מחזור ט' של התכנית יחל בינואר :2019
• כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ 45 -יום) הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה
בארה"ב ,שבוע מתוכן בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד
(או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).
• פורמט של  On The Job Trainingהמאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית,
תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.
• למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.
התכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה ,מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגים
ישראלים בכירים מהאקדמיה ,מהמגזרים העסקי ,הציבורי והחברתי .מפגשים אלו והחשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של
החברה הישראלית יחד עם שיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים ,יוצרים ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

*מבנה מפורט של התכנית כולל תאריכים יינתן בימי ההערכה שיתקיימו באוקטובר.

דרישות התכנית
1

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של
מנהיגות ,הנעת שינוי ,מקצועיות ניהולית ,ערכים
וזהות.

3

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית,
בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת
ההכשרה  -השתתפות בכל מפגשי התכנית,
שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

2

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות
מקצועית ואישית.

4

השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר
סיום תכנית העמיתים.

5

תשלום דמי השתתפות בסך .$1,500
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תנאים להגשת מועמדות
תנאים הכרחיים:
 .1תפקיד נוכחי  -משפיע בהיקף רחב ו  /או תפקיד ניהולי משפיע ,באחד מהמגזרים הבאים:
	•מגזר ציבורי  -תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות  41-44ומקביליהן).
	•מגזר עסקי  -דרגי מנכ"ל  /סמנכ"ל.
	•מגזר חברתי  -מובילים חברתיים ,בדרגי מנכ"ל  /סמנכ"ל בעמותות ,יו"ר ,מלכ"ר או חל"צ.
 7 .2שנות ניסיון ניהולי או לחילופין  7שנות ניסיון באקטיביזם חברתי  -עשייה חברתית מוכחת ,חברות בוועדים
מנהלים וכד'.
 .3תואר אקדמי ממוסד מוכר.
 .4אנגלית ברמה סבירה ומעלה – במהלך התכנית ישתתפו העמיתים בתכנית מנהלים באוניברסיטת הרווארד ויכירו
את הקהילה בבוסטון .אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס טרם התכנית אם יהיה צורך בכך.

יתרון יינתן לבעלי/ות:
•ניסיון ניהולי ישיר בהווה של  10עובדים ומעלה.
•אחריות או ניהול פעילות כספית שנתית בהווה ,בהיקף של  5מיליון ש"ח ומעלה.
•ניסיון בעשייה משמעותית לטובת המדינה או החברה הישראלית.
•תחום עיסוק הקשור באחד מתחומי הליבה של מעוז ובפרט למי שהינו בעל השפעה על שוק העבודה בישראל.
•קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
•פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית ,ניהולית ,לימודית או על פעילות התנדבותית.
•מחויבות לתרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה בישראל.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים
את החברה הישראלית.
ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו .במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם ,יש
מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתכניותיה .מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא את שאלון ההרשמה בקובץ וורד או
באמצעות הקראה ,מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני admission@maoz-il.org :או בטלפון .058-6397584 -
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תהליך המיון
ההרשמה לתכנית העמיתים של מעוז  -מחזור ט' תיסגר ב ,8.8.18 -כ"ז אב תשע"ח.
תהליך המיון יארך עד תחילת חודש נובמבר ,בארבעה שלבים ,כשלכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים
ביותר מהשלב הקודם:

שלב ג'  //ראיונות ממליצים

שלב א'  //שאלון הרשמה
תאריך אחרון להגשה – ,8.8.18
כ״ז אב תשע"ח

שלב ד'  //ועדת קבלה  -ראיון עם נציגים של חברי
רשת מעוז ,צוות תכנית העמיתים ,הצוות הבכיר

שלב ב'  //יום הערכה כולל חלק קבוצתי וחלק

של ארגון מעוז ונציגי השותפים שיערכו בתאריכים:

אישי .ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים:

• ,12.11.18ד' כסלו תשע"ט

• ,3.10.18כ"ד תשרי תשע"ט
• ,4.10.18כ"ה תשרי תשע"ט
• ,8.10.18כ"ט תשרי תשע"ט
• ,10.10.18א' חשוון תשע"ט
• ,11.10.18ב' חשוון תשע"ט

• ,15.11.18ז' כסלו תשע"ט
• ,18.11.18י' כסלו תשע"ט

*נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!
*בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה.

רוצה לדעת עוד?
 .1אתר מעוז  www.maoz-il.orgכולל מידע על המטרות ,הפעילות ,הצוות וחברי הרשת שלנו.
 .2שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני admission@maoz-il.org :או בטלפון .058-6397584 -
 .3מפגש חשיפה אינטרנטי – הכולל הצגה של הארגון ,התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול
שאלות .המפגש יתקיים בתאריך  29.7.2018בין השעות .19:00 – 20:00
(פרטים על התחברות ישלחו לנרשמים).

חפשו אותנו ב-

מעוז .maoz

לפרטים נוספים על התכנית ושאלות

למילוי שאלון ההרשמה

להרשמה למפגש החשיפה

לחץ כאן

לחץ כאן

לחץ כאן

