קול קורא
להרשמה לתוכנית אשמורת
הכשרה לחרדים מבית מעוז -nמחזור ג׳
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 החרדית המיועדת לפיתוח וחיזוק יכולת ניהול
והיכרות עם אתגרי החברה הישראלית.

נושאים מרכזיים
1

ניהול מקצועי  -הקניית כלים ומיומנויות חשיבה במגוון תחומים הקשורים לעולם הניהול הכוללים :תכנון אסטרטגי ,גיבוש תוכניות
עבודה מבוססת יעדים ,קביעת סטנדרטים מקצועיים בארגון ,יכולת לשמוע משוב.

2

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

3

פיתוח אישי  -מודעות לנקודות עיוורון ,הקשבה פעילה ,למידה על העצמי ,האני שלי ויכולותיי בתוך מציאות ניהולית מורכבת
עם אנשים.

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 עשרה ימים הפרוסים במבנה של מפגשים דו-יומיים בתנאי מלון במהלך קיץ תשע"ח.

תאריכים משוערים להכשרה:
מופע בתכנית

תאריך

משך

מפגש ראשון

 11-12.3.19ד' ה' אדר ב'

יומיים כולל לינה

מפגש שני

 1.4.19-31.3כ"ה כ"ו אדר ב' תשע"ט

יומיים כולל לינה

מפגש שלישי

 29.4.19כ"ד ניסן תשע"ט

יום בודד

מפגש רביעי

 12.5.19ז' אייר תשע"ט

יום בודד

מפגש חמישי

 27-28.5.19כ"ב כ"ג אייר תשע"ט

יומיים כולל לינה

מפגש שישי

 24-25.6.19כ"א כ"ב סיון תשע"ט

יומיים כולל לינה

מפגש סיום

 10.7.19ז' תמוז תשע"ט

דרישות התכניות
•התחייבות לנוכחות מלאה ועמידה בתנאי המסגרת.
•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.

תנאים להגשת מועמדות
תנאים הכרחיים:
•תפקיד נוכחי  -ניהולי ומשפיע ,באחד מהבאים:
מגזר ציבורי  -תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות  41-44ומקביליהן).
מגזר עסקי  -דרגי מנכ"ל /סמנכ"ל או תפקיד ניהולי משפיע.
מגזר חברתי  -מובילים חברתיים ,בדרגי מנכ"ל /סמנכ"ל בעמותות ,יו"ר ,מלכ"ר או חל"צ.
• 5שנות ניסיון ניהולי או לחילופין  5שנות ניסיון באקטיביזם חברתי  -עשייה חברתית מוכחת,
חברות בוועדים מנהלים וכד'.
•יתרון יינתן לבעלי/ות:
ניסיון ניהולי ישיר בהווה של  10עובדים ומעלה.
אחריות או ניהול פעילות כספית שנתית בהווה ,בהיקף של  3מיליון  ₪ומעלה.
•ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו .במידה שיש בידך השפעה שלא
באה לידי ביטוי באמצעותם ,יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

תהליך המיון
שלב א'  //מילוי שאלון

שלב ב'  //ראיונות עם ממליצים

עד כ"ה שבט תשע"ט ה31.1.19-

שלב ג'  //תרגיל קבוצתי וראיון אישי
בתאריכים :ו' וי"ג אדר א' 11, 18.2.19

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

להרשמה
לחץ כאן

