המוסד לביטוח לאומי

משרד האוצר

شح للبرنامج
إعالن لتقديم تر ّ

משרד הפנים

بعيدا  -دورة ب
ع
ل
نتط
ّ
ً
الرفاه ،المجتمع ،الجمهور

قيادية كبيرة في مجال الرفاه
نتطلّع ً
بعيدا (الرفاه ،المجتمع ،الجمهور)  -هو برنامج لتطوير شبكة ّ
جدا في مجال الرفاه
والخدمات
الملمين ً
ّ
رواد التغيير ّ
االجتماعية .يهدف البرنامج إلى تشكيل مجموعة من ّ
معا من أجل تصميمه وتطويره.
والخدمات
ّ
االجتماعية والذين يعملون ً

التحديات ،ومن بينها :تغيير
مليئا بالكثير من
المتغير يجعل مجال الرفاه والخدمات
إن واقعنا
االجتماعية ً
ّ
ّ
ّ
تغير
االجتماعية و
مبنى المجتمع اإلسرائيلي ،تفاقم الفجوات
االقتصادية ،التأقلم مع العالم الديجيتاليّ ،
ّ
ّ
القياديين النشطين قادرون على قيادة مختلف األنظمة من أجل
مفاهيم الحكم وغيرها .نحن نؤمن بأن
ّ
تحديات المجتمع اإلسرائيلي.
مواجهة ّ

ينتهي التسجيل للدورة الثانية من البرنامج في تاريخ 8.3.2018
شحكم!
سارعوا بتقديم تر ّ
الحكومية الرائدة في مجال الرفاه والخدمات
مميز بين الجهات
ّ
البرنامج هو ثمرة تخطيط وتعاون ّ
مؤسسة التأمين
االجتماعية وتطوير رأس المال البشري :و ازرة العمل ،الرفاه والخدمات
ّ
ّ
االجتماعيةّ ،
المحلية في
المالية ،دائرة السلطات
المحلية ،مكتب رئيس الحكومة ،و ازرة
الوطني ،مركز السلطات
ّ
ّ
ّ
ضية خدمات الدولة  -وبين معهد ألكا للقيادة والحكم في جوينت إسرائيل ،والمسؤول
و ازرة
ومفو ّ
ّ
الداخلية ّ
أيضا عن إدارة البرنامج .يعمل البرنامج في إطار برنامج "عتودوت ليسرائيل" (احتياطي الموارد البشرّية
ً
لمقدمي الخدمات العامة في إسرائيل.
وقيادي
ي
إدار
احتياطي
لتطوير
حكومي
مخطط
ائيل)
ر
إلس
ّ

جمهور الهدف للبرنامج

االجتماعية ،في خدمات الدولة،
مخصص للمدراء البارزين في مجال الخدمات
بعيدا"
إن برنامج "نتطلّع ً
ّ
ّ
وسيتم
مدير للبرنامج،
مكونة من ً 30ا
في السلطات
ّ
ّ
المحلية وفي القطاع الثالثّ .
سيتم قبول مجموعة ّ
تقييمهم وتصفيتهم الختبار مدى مالءمتهم للبرنامج.

عمن نبحث؟
ّ

ممن يتمتّعون برؤيا ومحفّزات لقيادة تغيير والنهوض بمفهوم النظام الشمولي في مجال
المديرات والمدراء ّ
االجتماعية في دولة إسرائيل.
الخدمات
ّ
•المديرات والمدراء الذين يضعون مصلحة المواطن في مركز عملهم.
االجتماعية.
•المديرات والمدراء الذي يرون مستقبلهم في مجال الخدمات
ّ
االجتماعية المعقّدة ،ويملكون قدرات تسخير
ممن يملكون خبرة في قيادة السيرورات
ّ
•المديرات والمدراء ّ
أيضا.
عدة جهات في المكاتب والو ازرات
ّ
ّ
الحكومية وخارجها ً
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شح:
نموذج الوظيفة المطلوبة لتقديم التر ّ
مركزية
سلطة
ّ
وزارة الرفاه

التأمين الوطني

مكاتب أخرى

محلية
سلطة
ّ

مجتمع مدني

عامون في
نائب رئيس دائرة
مدراء/مديرات األقسام مدراء/مديرات يعملون مدراء/مديرات أقسام مدراء ّ
االجتماعية
المنظمات
في
ي
جوهر
بشكل
ات
ر
اء/مدي
ر
ومد
كبير
نائب رئيس قسم
االجتماعية*
الخدمات
ّ
ّ
العاملة في مجال
عالم الرفاه
األقسام الكبار
مدير قسم أ
الرفاه والخدمات
مدراء خدمات
االجتماعية
مشرف قطري
ّ
مدير إشراف ومراقبة
لوائي
مدير مجال كبير
*
المحلية.
االجتماعية في السلطة
أفضلية لمدراء األقسام الخاضعين لرئيس قسم الخدمات
منح
ّ
ّ
ّ
في البلدان التي يتجاوز عدد سكانها  ،150,000تُ َ

شح:
الحد األدنى لتقديم التر ّ
شروط ّ

أفضلية للحاصين على اللقب الثاني.
مؤسسة معترف بها،
ّ
•لقب أكاديمي أول من ّ
لمدة سنتين على األقل.
•شغل وظيفة إدارّية ّ
•خبرة في مجال الخدمات (على األقل  10سنوات).
•مصادقة من المسؤول المباشر على المشاركة في البرنامج.

تفصيل البرنامج

العملية التي يملكونها في
الخلفية
ويتالءم مع
مخصص للمدراء النشطين،
بعيدا" هو برنامج
"نتطلّع ً
ّ
ّ
ّ
َ
االجتماعية بشكل عام.
باألخص مجال الخدمات
المجال،
ّ
ّ
سير البرنامج

سيقام لقاء افتتاحي في  28-29من شهر ّأيار  ،2018وسيكون بمثابة بداية لعمل مكثّف على مدار
تعليميا ( 300ساعة) ،معظمها في منطقة القدس ،مرة ك ّل ثالثة
يوما
ً
سنة واحدة .كما وسيقام ً
أيضا ً 30
أيضا.
أسابيع تقر ًيبا .تستغرق
ّ
غالبية اللقاءات يومين ،إذ يشمل جزء منها مبيتًا ً
تعليمية لمدة  10أيام في إحدى الجامعات
اسية
ّ
باإلضافة ،خالل شهر آذار  ،2019ستقام حلقة در ّ
الرائدة في أوروبا.
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مواعيد اللقاءات
اللقاء االفتتاحي– 29-28.5.18
يستمر ثالثة أيام)
اللقاء ( 9-10-11.7.18 – 2لقاء
ّ
اللقاء 3-4.9.18 – 3

اللقاء 8-9.10.18 – 4
اللقاء 29-30.10.18 – 5
اللقاء 19-20.11.18 – 6
اللقاء 10-11.12.18 – 7
اللقاء 31.12.18-1.1.19 – 8
اللقاء 21-22.1.19 – 9
اللقاء 11-12.2.19 – 10
اللقاء 4-5.3.19 – 11
تعليمية في جامعة رائدة في أوروبا –
اسية
ّ
حلقة در ّ

*24.3-4.4.19

اللقاء 5-6.5.19 – 12
اللقاء 27.5.19 – 13
اللقاء 18.6.19 – 14

اللقاء الختامي – 8-9.7.19
المقدرة ،قد تط أر تغييرات
* المواعيد ّ

مبنى النشاط

أي التعلم من حكمة ،معرفة وخبرة
البرنامج مبني على أساس اكتساب المعرفة من كافة المصادر ّ -
المشتركين ،إلى جانب التعلم واكتساب الخبرة من الضيوف ،الزيارات وقراءة مصادر المعلومات المتوفّرة
يقدمها أفضل المحاضرين من مختلف
أيضا .البرنامج يشمل :محاضرات وورشات ّ
في البالد وخارجها ً
المجاالت ،جوالت وزيارات في البالد ،التعلم من الزمالء ،تحليل حاالت ( ،)case studiesقيادة
السيرورات المختلفة بطواقم ،وغيرها المزيد.
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مضامين مختارة

التوجهات
سيقوم المشتركون بتعلم وممارسة العديد من المضامين المرتبطة بعالم اإلدارة والقيادة،
ّ
تغير الواقع
االجتماعية،
والمفاهيم في مجال الخدمات
التوجهات والمفاهيم في المجتمع اإلسرائيليّ ،
ّ
ّ
يتوجب على المشتركين ،كجزء من سيرورة
والعالمي بما في ذلك العالم الديجيتالي ،وغيرها .باإلضافةّ ،
االجتماعية.
التعلم ،قيادة مبادرة (مشروع) في مجال الخدمات
ّ

واجبات المشتركين

•االنفتاح والتفاني في التعلم.
اسية خارج البالد.
•المشاركة في كافة لقاءات البرنامج بما في ذلك الحلقة الدر ّ
•االستفادة القصوى من لقاءات ومضامين البرنامج.
االجتماعية.
•قيادة مبادرة (مشروع) في مجال الخدمات
ّ

الحد األدنى ،تعبئة
شحين
يتوجب على المر ّ
المعنيين بالقبول للبرنامج ،والذين يستوفون شروط ّ
ّ
ّ
اإللكترونية عبر الرابط التاليhttps://www.tfaforms.com/4656568 :
ة
االستمار
ّ

الشخصي للبرنامج ،ووفقًا
شحين بشكل نهائي وفقًا لمعايير مالءمتهم على الصعيد
يتم اختيار المر ّ
ّ
ّ
للمعايير التي تأخذ باالعتبار المزيج المرغوب فيه للبرنامج.
شحين األكثر مالءمة خالل شهر نيسان إلجراء يوم تقييم ،يشمل من بين جملة
سيتم استدعاء المر ّ
ّ
جماعية.
أنشطة
و
ة
شخصي
مقابلة
األمور
ّ
ّ

الموعد األخير للتسجيل8.3.2018 :

التوجه لتمار تنعامي
لمزيد من التفاصيل ،يمكن
ّ
عبر البريد اإللكترونيRoimRachok-il@jdc.org :
أو عبر الهاتف02-6557182 ,02-6557505 :
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