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اإلسرائيلي: المجتمع بناء في شركاء لتكونوا ندعوكم  
 

لمراكز الجماهيرية القطرية تختار وتؤهل شركة الدورة الرائدة ل
 مرشحين مرشحات لوظيفة

الوظيفة تلزم القدرة على العمل بشكل  –مدير/ة مراكز جماهيرية 
 مستقل، في بيئة تنظيمية مركبة جذابة ورائعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نداء-دعوة 
للبرنامج التحضيري لكادر اداري مستقبلي في شركة  لتقديم طلبات ترشيح

 " العاشرة " المراكز الجماهيرية الدورة

لشركة المراكز الجماهرية من " كوادر إدارية مستقبلية"لبرنامج في هذه األيام يفتتح التسجيل 

  التسجيليغلق باب . لعاشرةاالدورة  –مديرية جماهرية  إدارة /اجل إدارة وقيادة مراكز جماهرية

 14:00الساعة   05/9/2022

 الجماهيرية:رؤية شركة المراكز 

غاياتها بناء مجتمعات " شركة المراكز الجماهيرية هي المنظمة االجتماعية الرائدة في اسرائيل و

 هبانتمائو الشعور الذاتي بأهميتهفي المجتمع  فردمكن كل تقطرية. برامج الشركة محلية في شبكة 

 للمجتمع "



  

 مدير مركز جماهيري ناجح

 الفاعلة قيادي مهني يعمل في المجتمع، صاحب رؤيا اجتماعية ومعرفة عميقة للهويات االجتماعية
 . المدير محرك للتغيير االجتماعيوقدراته الذاتيةالناجحة  بشخصيته في المجتمع االسرائيلي، فعال

بناء تنظيمي جماهيري محلي بالشبكة االجتماعية القطرية، التي تمكن من خلق ويحدث ويقود اجراء 
   ومتقدم.متين حياة جماهيرية ذات معنى واهمية، والتي تساهم في بناء وتصميم مجتمع 

 

  

 
 

   :متطلبات الوظيفة-

 المتضاربة.ومليئة بالمصالح  وانسانية( سياسية اقتصادية، اجتماعية،) مركبة بيئة في ادارية خبرة-

 يدعو اسلوب. االجتماعيةوالفوارق اخذا بعين االعتبار الحساسيات  ومتعاون مشارك اداري اسلوب-

القطاع و المؤسسات مع المنظمات، مع السكان، مع استراتيجي تعاون لبناء مثمر حوار ريطولت

   .التجاري

 وسليمة. صحيحة ادارة على والحفاظ المالية باإلدارة عالية قدرة-

 خالل من للمجتمع الحياة جودة تثري جديدة عمل افاق لمجاالت وفتح الفعاليات توسيع على القدرة-

 الموارد وتوظيفها واستغاللها بشكل سليم وحكيم.   وتجنيد الفرص انتهاز

مع توجه يعترف  المختلفة الهويات واحتواء فهم الموجودة، والتقاليد العادات احترام على القدرة-

 بالتعددية ويعمل حسبما توجبه هذه التعددية والتي تعزز التسامح في المجتمع اإلسرائيلي.

 .معا   والطاقم حديعلى  العاملين قدرات على تعرفان يو قيادة طاقم عاملين على القدرة-

 نموذج )   يكون بمثابة الشخص الذي يحتذى بهوالتعلم وان الشغف وحب االستطالع  لديه-

 . (لآلخرين

  ات.طوالضغ تحت للعمل نفسية قدرة وصاحبومرن  وأمين، صادق-

 
 

 
 

 



 
 

 :اإلداري المستقبليلكادر ابرنامج اعداد  مبنى
 

 االختيار:سيرورة 
 رابط بموقع الشركة –المستندات المطلوبة , مع ارفاق  حسب التوجيهات تعبئه نموذج التسجيل:

 والمواكب. مع الطاقم المختص : تلفونياتعارفو مقابلة
 والتقييمقسم التصنيف مع مديرة  خصيةش مقابله

 والثبات.الصدق  قدرات ادارية ،الشخصيةفحص القدرات العقلية، الصفات والذي ي – فحص محوسب
تفاعل مجموعاتي، التعامل مع المواقف الغامضة، والمواقف  ،(المحاكاةأدوار )تمثيل  – واحد( )ليوممركز التقييم 

 الضاغطة واخرى.
  .( 2022نوفمبر (  ) 2022تشرين الثاني)شهر  خاللتتم )تنتهي( سيرورة االختيار األولى

دعوتهم ليكونوا شركاء في برنامج االعداد  األولى تتم المرشحون الذين يمرون بنجاح في سيرورة االختيار
 جات الشركة.بعين االعتبار حا ذخمع اال .المستقبليداري االلكادر لالتحضيري 

 (بالمرحلة ب )الثانيةاالستمرار جتازونه بنجاح يمكنهم الذين ي – التأهيليةيتم بنصف الدورة يوم اختبار اضافي 
 .التأهيليةلدورة ل

لوظيفة يمكنهم تقديم انفسهم  التأهيليةكل االختبارات والمتطلبات  جاح والذين اجتازواالمرحلة الثانية: المتخرجون بن
  بنجاح. التأهيليةالدورة من موعد انهاء  سنواتلمدة ثالث ادارة مركز جماهيري 

 

 
 برنامج التأهيل:

 :مرحلتينمكون من  برنامج التأهيل
في  ياكساب القدرات والمهارات المطلوبة من مدير/ة مركز الجماهير – تنظيمي-اداري مهني األولى: المرحلة

 .جماهرية وسياسيهمجاالت 
 لمراكز الجماهيرية اوالتعرف التام على شركة  , القوى العاملةاإلداريةعلى األمور المالية,  الثانية: يركزالمرحلة 

  .بمركز جماهيري تخرج(مشروع ) عملي، وظيفة نهائيةالدورة تشمل تطبيق 
 

 الدورة: إطار
  .اكاديمية ساعة 95 –شهرين  الدورة: مدة
 13:00 -8:30 الساعات الجمعة بين , ويوم22:00-17:00 الساعات الخميس بين ايام الدورة تقام
 

 اءالدورة يتعرف المشاركون على مجتمعات مختلفة، مراكز جماهيرية مختلفة وتتم مرافقتهم عن طريق مدرخالل 
 .اهدة وتعليم()مشة كز جماهيريامر

 .27/01/2023 مفترض انهاء  24/11/2022المفترض: الدورة بداية
 شروط أساسية ملزمة:

لقب أكاديمي من خارج البالد  . الثاني اللقف لحملة أفضلية بها، معترف مؤسسة من أول اكاديمي لقب •
 يأخذ بعين االعتبار شريطة ان يرفق معه اعتراف مجلس التعليم العالي/ وزارة المعارف.

 االجتماعي, القطاع  القطاع القطاع العام,  في  مؤثرة  ادارية بوظيفة    األقل سنوات على 5  خبرة            •
 وإدارة عاملين.التجاري.  او الخاص

 مالية.  بإدارة خبرة •
 ( . تطوعية/  مهنية)   سنوات مدار عدة  والتأثير على  المعنى ذات  العمل الجماهيري االجتماعي          •
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ة لسنوات عدة كمدير/ الفعالةبالعمل والمساهمة  االلتزامالذين ينهون البرنامج بنجاح يطلب منهم المشاركون 
 جماهيري. مركز

 شركة المراكز الجماهيرية ال تجبي قسط تعليمي من المشاركين في البرنامج.
شركة المراكز الجماهيرية تعمل كل ما بوسعها لتنسيب خريجي البرنامج كمدراء للمراكز الجماهيرية بما 

 قرار بلدي. حسبيتم اختيار المدراء  .بالحقليتالءم واالحتياجات 
 :التسجيلسيرورة 

    موقع شركة المراكز الجماهيرية  ت منينالذي يمكن تحميله من االنترالموجود ويجب تعبئة نموذج التسجيل 
 او حسب الرابط: (لجمهور ل) أخبار الشركة ومعرفة ومعلومات  

 

 
 لعاشرةانموذج للتسجيل الدورة 

 اكاديمية وشهادات ذات صلة ألقاب شهادات* 
  شمسية شخصية صورةل باإلضافة الملحق مع الشخصية الهوية عن صورة* 
 : اإللكتروني البريد الى أعاله المذكورة التفاصيل جميع ارسال يرجى* 

Anat_k@matnasim.org.il 
 في المرفقة والملفات الثالثي اسمكم الميل موضوع خانة في أن تكتبوا انتبهوا* 

 داخله
 14:00الساعة  05/09/2022بتاريخ ينتهي التسجيل 

 k@matnasim.org.il  anatلالستفسار فقط: 
 

 

 
 بالنجاح 

 عنات كنتور -ميراف سيلع
 طاقم الموارد البشرية 

 شركة المراكز الجماهرية
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