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لربناَمج ''ماكوم- مكان'' - مسار إدارة مستقبيل للدرجات 

الرفيعة يف الحيز املحيّلّ | الفوج الثالث

العقود األخية، وذلك نتيجة لتغّيات مبنويّة، اقتصادية، واجتامعية. وقد  ميّر املجتمع اإلرسائييّل بتغّيات بعيدة األثر يف 
. أّدت هذه اإلجراءات إىل تآكل الحصانة االجتامعية – االقتصادية، حيث أن أحد أعمدتها األساس هو جهاز الحكم املحيّلّ

بيئة معيشية مالمئة  للمواطن  بإمكانه أن يوفّر  املواطن، حيث  تأثيًا كبيًا عىل جميع جوانب حياة  الحكم املحيل  لجهاز 
وكرمية وذات جودة عالية. إىل جانب قدرته عىل التأثي، يواجه جهاز الحكم املحيّلّ تحّديات مبنويّة وتنظيمية، فجوات يف 
اإلدارة، انعدام الثقة والتعاون يف – وبني – السلطة املحلّية وجهات من حولها. وبُغية مواجهة تلك التحّديات، وكنتيجة 
اإلدارة  لتطوير  مشرتكًا  مرشوًعا  تطوير  عىل  معوز  ومنظمة  الداخلية  وزارة  قامت  إلرسائيل،  ''عتودوت  الحكومة  لقرار 

املستقبلية يف الحيز املحيّل.
من خالل االستقطاب، التأهيل والتشبيك بني قادة وقائدات مْهنّيني، ذوي تطلّع إيجايب، وعىل صلة بالعمل امليداين، ماّم 
. ميّثل الزمالء املشاركون يف الربناَمج قطاعات العمل  ميّكن من إنشاء رشيحة إدارية مرموقة لتواجه تحّديات الحكم املحيّلّ
اإلرسائييّل  املجتمع  يف  املختلفة  املجتمعات  وميثّلون  كام  واملحيل(،  املديّن  املجتمع  املركَزّي،  الحكم  )التجارّي،  املختلفة 
الذي  بالرسالة امللقاة عىل كواهلهم وبدافع املسؤولية لتعزيز السلطات املحلّية والحيّز  ويقومون بالعمل بدافع الشعور 

فيه. ينشطون 
مع انتهاء الربناَمج، ينضّم الزمالء إىل شبكة ''معوز'' و''عتودوت إلرسائيل''، وهي شبكة ثالثية القطاعات، متعّددة املجاالت 

ومتنّوعة، والتي تشّكل حيزًا لريادة وتحفي املبادرات والتغييات االجتامعية – اإلقتصادية.

خلفية

رؤية الربنامج
الرؤية – تعزيز الحيّز املحيّل، مع الرتكيز عىل الجوانب الِجغرافيّة واالجتامعيّة، وذلك من أجل تحسني الخدمات لسّكانها، 

تقليص الفجوات، تحسني جودة الحياة، خلق حراك اجتامعي ورعاية املجتمعات املحلّية.
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أهداف الربنامج 
• إنشاء شبكة متنوعة من القادة الذين يعززون توّجها قطريًا يف الحيز املحيل. 

• تطوير وتعزيز املهارات القيادية وقيادة مسارات تغيري جذرية يف الحيز املحيل.    
• التطوير الشخيص-املهني لزمالء الربنامج وتعزيز مهاراتهم اإلدارية.

• تعزيز توّجه خدمة الجمهور املحيل الذي يضع السكان يف املركز.

• حوايل سّتة أسابيع من التعلّم املكّثف )حوايل 40 يوم( موزّعة عىل طول السنة، من بينها 10 أيام تعليمية  يف الواليات 

املتحدة، تشمل أسبوًعا يف كلية إدارة األعامل يف جامعة هارفارد )أو مؤّسسة أكادمييّة مرموقة أخرى(.

• صيغة On The Job Training التي تتيح مواصلة العمل بالتزامن مع املشاركة يف الربناَمج، من خالل االحتكاك الدائم 

مع تحّديات الواقع.

• مضامني الربنامج – التعرّف عىل الحيّز العاّم عىل املستوى الجامهيّي، املحيل، الوطنّي والدويّل، من خالل تناول قضايا 

مبدئية تُعنى بالُهويّة مع التشديد عىل الحّيز املحيل واملنطقّي.

، املديّن والتجاريّ، التعرّف إىل مؤّسسات الحكم املركَزّي عىل املستوى  • التعرّف إىل جهات ذات تأثري يف جهاز الحكم املحيّلّ

املحيّلّ والدويّل، محارضات من قبال كبار الشخصيات يف املؤسسة الحاكمة، قادة من قطاع األعامل، وخرباء مختلفني.

• برناَمج تحفيزي هادف يشمل تزويًدا بأدوات مْهنيّة، موارد، تجّند خرباء لصالح ترسيع مشاريع من طاولة العمل.

• تعلّم بني الزمالء واستشارة مشرتكة حول التحّديات املطروحة عىل طاولة عمل زمالء الربناَمج.

سيشارك يف الربنامج حوايل 48 قائد وقائدة نوعيني وذات كفاءات عالية، ذوي قدرة كامنة عىل شغل مناصب رفيعة

، املجتمع املديّن، قطاع األعامل والحكم املركَزّي. يف جهاز الحكم املحيّلّ

يبدأ الربنامج يف حزيران-يونيو 2019.

مبنى الربناَمج

إطار الربناَمج
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•

•

•

•

محور شخيّص ومهنّي
• تطور شخيّص، مهنّي، إدارّي، وقيادّي

• االنتامء إىل نخبة رائدة وثالثّية القطاعات التي ستشكل – مستقبال – رشيحة القيادة الكربى يف الحكم املحيّلّ خاصة، 

ويف دولة إرسائيل عامة

• االنضامم إىل شبكة معوز وشبكة »عتودوت إلرسائيل« اللتني تضاّمن – بشكل واضح – قادة وقائدات من القطاع 

، الصّحّي، التعليمّي، التشغييّل، وقطاع البُنى التحتيّة. املحيّلّ

• الحصول عىل شهادة تثبت إنهاء الربنامج بنجاح

متطلّبات الربناَمج

دافعية للتقّدم نحو وظائف قيادية وريادية عىل 
املستوى املحيّلّ يف إرسائيل أو دافعية للتأثي عىل 
قيادي  موقع  من  املدين،  واملجتمع  املحيل  الحيز 
مهني أمام واجهات ذات تأثي عىل الحكم املحيل.

رشوط  الربناَمج،  مهام  جميع  باستيفاء  االلتزام 
التأهيل-  سنة  طوال  الربناَمج  وقوانني  اإلطار، 
املشاركة يف جميع لقاءات الربنامج، والتي تشمل 

املبيت خارج املنزل.

مواضيع  يف  جذري  لحوار  واالستعداد  االنفتاح 
القيادة، إحداث التغييات، املْهنيّة اإلدارية والقيم 

والُهويّة.

الربناَمج،  إنهاء  بعد  الفّعالة  واملشاركة  الحضور 
أيًضا، يف شبكة الزمالء.

الَقبول للربناَمج
رشوط إلزامية

1. لقب أّول أو ما يوازيه 
2. املنصب الحايل – وظيفة مؤثّرة عىل نطاق واسع و/أو وظيفة إداريّة مؤثّرة، يف أحد القطاعات التالية:

الحكم املحيّل  – نائب مدير قسم فام فوق )مدراء عامني، أمناء صندوق، مهندسني ومستشارين قضائيني(.	 
الحكم املركزّي  – وظائف قياديّة مؤثّرة )الدرجات 41-44 وما يوازيها(.	 
قطاع األعامل  – مدير عام/نائب مدير عام	 
القطاع االجتامعّي  – قادة مجتمعيني، مبستوى مدير عام/نائب مدير عام، يف الجمعيات، املؤسسات غي الربحية أو 	 

رشكات ملنفعة الجمهور.
3.  خربة إداريّة ملّدة 5 سنوات.

4. االلتزام بالقيادة واملساهمة الجادة وطويلة األمد يف الحيّز العاّم.

* الربنامج معد ألصحاب أفق تشغييل ملدة 10 سنوات أو أكرث.
* أصحاب الوظائف الرسمية يف السلطات املحلية يستطيعون تقديم ترشيحهم حتى إن مل يستوفوا البند 3. 

* باب الرتشيح غي مفتوح أمام منتخبي الجمهور.
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 : سُتعطى أفضلية لـ

1. ذوي خربة إداريّة مبارشة لـ 5 موظفني فام فوق )يف املنصب الحايل(.
2. ذوي مسؤولية أو إدارة نشاط مايّل سنوّي يف املنصب الحايل، بنطاق 3 مليون شاقل فام فوق.

3. ذوي خربة يف نشاط جاّد ملصلحة الدولة أو املجتمع يف إرسائيل.

تتخذ القرارات وفًقا للمعايي املذكورة يف البيان، بغية إنشاء شبكة من قادة التغيي الذين ميثّلون املجتمع اإلرسائييّل 
عىل أكمل وجه. من الواضح لنا أنّه يف بعض األحيان، يشغل بعض املرّشحني مناصب مؤثّرة غي تلك املذكورة يف 

املعايي أعاله. إن كنتم تشغلون مناصب مؤثّرة  مل تُذكر اعاله، ميكنكم تقديم الرتشيح وإرفاق رشح مفّصل. 

تلتزم معوز بتمثيل الئق ملختلف رشائح املجتمع يف برامجها. بإمكان املرّشحني ذوي االحتياجات الخاّصة املعنيني 
بتعبئة استبيان التسجيل باستخدام ملف وورد أو نظام القراءة التواصل معنا عرب عنوان الربيد اإللكرتويّن:

muni@maoz-il.org أو عرب هاتف رقم 054-6397217.

* سيُدعى إىل كّل مرحلة املرّشحون املتقّدمون واألكرث مالءمة من املرحلة السابقة.
* يف املراحل املتقّدمة من التصنيف سيُطلب من املرّشحني تقديم موافقة الجهة املسؤولة يف مكان العمل.

عملية  ا لتصنيف

املرحلة أ // اِستبيان تسجيل
يشمل تفاصيل تجربة العمل والتحصيل العلمّي. آخر موعد للتعبئة:  20/1/2019.  

املرحلة ب // يوم تقييم
يشمل لقاًء جامعيًّا ولقاَء شخصيًّا. ستنعقد

أيّام التقييم يف

• 6/3/2019, 6 من آذار، 2019
• 7/3/2019, 7 من آذار، 2019

• 12/3/2019, 12 من آذار، 2019
• 13/3/2019, 13 من آذار، 2019
• 14/3/2019, 14 من آذار، 2019

املرحلة ج // مقابالت  مع مقّدمي التوصيات.

مندويب  مع  - مقابلة  َقبول  لجنة  د //   املرحلة 
الحيز  من  قادة  الداخلية،  وزارة  اإلدارية،  الهيئة 
البلدي املحيل وطاقم معوز. تنعقد لجان الَقبول يف 

التواريخ التالية: 

• 8/4/2019, 8 من نيسان، 2019
• 9/4/2019, 9 من نيسان، 2019

• 10/4/2019, 10 من نيسان، 2019
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1. لقاء تعريفي عرب اإلنرتنت  – يشمل عرض املنظّمة، الربنامج ومسار التصنيف، باإلضافة إىل إمكانية طرح األسئلة. سيقام اللقاء 
يوم األربعاء املوافق 9.1.2019 بني الساعات 20:00-19:00. )التفاصيل التقنية سرُتسل للمتسّجلني(. 

www.maoz-il.org :"2. موقع "معوز
3. ملزيد من االستفسارات، ميكن التوّجه باألسئلة إىل الربيد اإللكرتويّن: muni@maoz-il.org أو إىل هاتف: 054-6397217.

* مبا أّن عدد األماكن للقاء التعريفّي محدودة يجب التسّجل مسّبًقا.

هل تودون معرفة املزيد؟

انقروا هنا

لتعبئة استبيان 

التسجيل

نقروا هنا

ملزيد من التفاصيل حول 

الربنامج 

.maoz ابحث عّنا يف فيسبوك  -          מעוז

الستامرة التسجيل

 انقروا هنا

للتسجيل للقاء التعريفّي عرب 

اإلنرتنت 
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