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 برنامج القيادة األكاديمية من مؤسسة صندوق القدس -كايما 

 على  اسم جورج بينتو 

 

 

 

نامج البر. برنامج القيادة األكاديمية من مؤسسة صندوق القدستعلن مؤسسة صندوق القدس عن افتتاح الدورة الثانية من 

من المقرر أن يقدموا أطروحة الدكتوراه لديهم )مخصص لطالب الدكتوراه الذين يوشكون على نهاية دراسات الدكتوراه 

 -والذين يكون لديهم اهتمام باالنخراط في العمل المهم في المجال االجتماعي ، (2022بحلول شهر سبتمبر من العام 

من برنامج قيادي يهدف إلى النهوض بمكانة مدينة أورشليم القدس من  البلدي في أورشليم القدس وبأن يشكلوا جزًءا

 .االقتصادية-الناحية االجتماعية

في سنة تدريبية حيث سيشغل منصًبا رفيًعا لدى منظمة أو "( عميت)"وسيشارك طالب دكتوراه سيتم قبوله لبرنامج 

والمديريات المجتمعية والمشاريع االقتصادية المختلفة، مؤسسة يقع مقرها في أورشليم القدس، مثل المؤسسات الثقافية، 

 . وسيستحق الحصول على منحة شهرية من مؤسسة صندوق القدس

هدف البرنامج هو تكوين كادر من القادة المقدسيين الذين سيعملون على دعم المعرفة وتعزيز العمل لدى المنظمات 

 . المقدسية

 .ية في أورشليم القدسيتعاون برنامج كايما مع  الجامعة العبر

 البرنامج 

 اللجنة التوجيهية للبرنامج

العبرية،  عميد الجامعة  -الرئيس براك ميدينا  -البروفيسور أودي نيسان، مدرسة السياسة العامة، الجامعة العبرية 

مدير مدرسة  -داني بار غيورا ، عميد مدرسة العمل االجتماعي، الجامعة العبرية -البروفيورة منى خوري كسابريي 

المديرة التنفيذية لشركة نير دافيد السياحية ورئيسة شركة تسوفا  -السيدة حيلي يعكوبس ، القيادة التربوية، معهد ميندل

البروفيسور دافيد غليكسبرغ، كلية دراسات القانون، الجامعة العبرية، شاي ، السياحية، ناشطة اجتماعية في أورشليم القدس

 .وق القدسدورون، رئيس مؤسسة صند

 

 :ماهية البرنامج

 . سنوات 5يستند البرنامج إلى التزام كل زميل بالسكن والعمل في مدينة أورشليم القدس على مدار فترة 

ات في مدينة أورشليم القدس وكذلك المشاركة /يدمج البرنامج بين التجربة والعمل بوظيفة مهمة لدى منظمة -

 .في دورات استكمال
 -فيما يلي )العمل للزميل من قبل مؤسسة صندوق أورشليم في منظمات مقدسية /ستتم مالءمة مكان التدريب -

 "(المنظمة المحددة"



 

 (الفترة المخصصة إلنهاء دراسات الدكتوراه)التزامات الزميل في العام األول من البرنامج 

 4000صل الزمالء المختارين على منحة شهرية بواقع ، سيح2021خالل العام األول من البرنامج، اعتباًرا من سبتمبر 

ساعات أسبوعًيا، لدى  8شيكل جديد إجماالً بتمويل من مؤسسة صندوق القدس، رهًنا بالمرور بتدريب مدته حوالي 

 10منظمة ستتم مالءمتها إلى زميل حسب مؤهالته واحتياجات المنظمة، والمشاركة في دورات استكمال مدتها حوالي 

شهرًيا والتي تهدف إلى ترسيخ اإلدراك والمفهوم الشامل لمدينة أورشليم القدس ومدى تعقيدها ورؤية برنامج ساعات 

 .القيادة في المدينة

، فإن فترة المنحة ستنتهي بحلول شهر 2022ويوضح أنه حتى إذا لم يقدم الزميل أطروحة الدكتوراه بحلول شهر أكتوبر 

 .2022أكتوبر 

 العامين الثاني والثالث من البرنامج التزام الزميل خالل

، مع تقديم أطروحة الدكتوراه للزميل، سيتم استيعابه للعمل بدوام ملموس لدى المنظمة حيث مر 2022في شهر سبتمبر 

. أو لدى منظمة مقدسية أخرى تنّسق مع صندوق مؤسسة القدس، حسب مؤهالت الزميل واحتياجات المنظمة/بالتدريب و

وستدفع تلك المنظمة (. 2024حتى شهر سبتمبر من العام )صف دوام على األقل، لفترة تدوم سنتين سيكون العمل بن

خالل هذه الفترة سيستمر إطار . شيكل جديد إجماالً، بتمويل من مؤسسة صندوق القدس 5000راتب الزميل بواقع حوالي 

لى ترسيخ التعرف على مدينة أورشليم القدس ، والذي يهدف إ(بالتزامن مع العمل)ساعات شهرًيا  10االستكمال لمدة 

 .والمفهوم الشامل لها ولمدى تركيبها فضالً عن تكوين شبكة اجتماعية بين الزمالء

 التزامات الزميل خالل العامين الرابع والخامس من البرنامج

لية اندماجه في المنظمة مع انتهاء العام الثالث من البرنامج، ينتهي التزام مؤسسة صندوق القدس بدعم الزميل في عم

خالل العامين الرابع والخامس سيواصل . المحددة كما وتنتهي فترة تمويل راتب الزميل من قبل مؤسسة صندوق القدس

باإلضافة إلى ذلك، . الزمالء السكن في أورشليم القدس حيث ُيتوقع منهم العمل في المدينة على مستوى ملموس ورائد

ه الفترة تخصيص جزء من وقتهم ألجل إطار دورات االستكمال، بما في ذلك إلقاء يتعين على الزمالء خالل هذ

المحاضرات ومساعدة الزمالء الذين يخطون أولى خطواتهم في البرنامج وتطوير كادر القيادة المقدسية الذي يساهم 

 .البرنامج في بلورته

 المتطلبات المنطبقة على المرشحين

 :البرنامج مخصص لـ

ا حتى /تقدم أطروحة الدكتوراه الخاصة به/دكتوراه، في كافة المجاالت، من المقرر أن يقدمة /طالب -

 .ة باالنخراط في العمل في مدينة أورشليم القدس/ومعني 2022شهر سبتمبر من العام 
السنوات التي  5ة االلتزام بالسكن في مدينة أورشليم القدس طوال /ة الجامعي/يجب على الطالب -

 .مج خاللها بأكملهايدوم البرنا
 .ذات دافعية قوية لالندماج وقيادة العمل االجتماعي القيم في أورشليم/ذو -
فرق العمل في مجاالت العمل االجتماعي / اللجان العامة/ ا استعداد للتطوع لدى لجان المرافقة/لديه -

 .في أورشليم القدس

 أو تكون لديهم صلة /طالبات الدكتوراه الذين يدرسون في الجامعة العبرية و/سُتمنح األولوية لطالب

 .ملموسة بمدينة أورشليم القدس

 صاحبات التجربة في العمل االجتماعي، ممن يتحلون بالدافعية القوية لقيادة العمل /األفضلية ألصحاب

 . هفي مدينة أورشليم القدس على النحو المذكور أعال
 

 

 الترشح

 24.5.2021يمكن الترشح لالنضمام إلى البرنامج حتى يوم االثنين الموافق 



للترشح يجب تعبئة استمارة التسجيل مع إرفاق السيرة الذاتية به ورسالة توصية من صاحب العمل، أو صاحب 

  .اضغطوا هنالالطالع على استمارة التسجيل  . العمل السابق

سيتم استالم الردود للمرشحين بشأن . المستندات سيتم الحصول على تأكيد اإلرسال التلقائيبعد استالم كافة 

 .استمرار التقدم في مسار القبول للبرنامج عبر البريد اإللكتروني خالل شهر واحد

 

يشكل اللقاء فرصة ممتازة في الحصول . 4.5.2021لقاء الكشف عن البرنامج سُيعقد يوم الثالثاء الموافق 

يوصى . لى المعلومات الشاملة حول البرنامج، واالجتماع مع زمالء الدورة األولى وتنسيق التوقعاتع

 .بالمشاركة في اللقاء

 iro.mmjfjutugi.namللمشاركة في لقاء الكشف، يجب التسجيل مسبًقا من خالل 

 

 

 اختيار الزمالء 

بين أشياء أخرى . سيتم اختيار المرشحين المناسبين للمشاركة بصفة زمالء حسب تقدير مؤسسة صندوق القدس

 :: سيتم التحقق من استيفاء المعايير التالية

 . المجتمعي -التجربة والدافعية للعمل في مجال مباشرة األعمال أو في المجال االجتماعي  . أ
 .دع في مجاالت متعددةالقدرة على قيادة العمل المب . ب
 .العالقات الشخصية الممتازة والقدرة على العمل البناء ضمن فريق . ج
 .القدرة على االندماج في منظمات، والتماهي مع روح المكان واحتياجاته .د

 القدرة الجيدة على التعبير . هـ
سة صندوق القدس المالءمة المهنية للوظائف المطلوبة لدى المنظمات المختارة من قبل مؤس  .و

 .للتدرب والعمل 
 

 .سيتم استدعاء المرشحين المناسبين لحضور مقابالت شخصية بمشاركة أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج

سيطلب من المرشحين الذين سيتم اختيارهم ليكونوا زمالء في البرنامج التوقيع على خطاب التزام مع مؤسسة 

 .صندوق القدس

 
 

 ول البرنامجاألسئلة واإلجابات ح
 

 كيف ستتم عملية اإلسناد لعام التدرب والعمل وما هي الوظائف التي يدور الحديث عنها؟
ستتم المحاولة لدمج الزمالء في عام تدرب لدى المنظمة التي تتيح إمكانية العمل بصفة عامل أجير في مرحلة الحقة من 

سيتم بناء الوظيفة التي سيشغلونها في . واالنخراط في العمل المهنيفترة البرنامج، بغية التعلم عن احتياجات المنظمة 
 .السنتين التاليتين خالل فترة التدرب

سيتم النظر في مقترحات الزمالء للمنظمات المختلفة التي يرتبطون معها بعالقات عمل أو التي يريدون االندماج فيها 
 . للمصادقة عليها

 .العمل وبناًء على رغبة الزمالء وقدرات المنظمة وسيتم اإلسناد المنظمات حسب مجاالت
ة ومكان التدرب، فبعد ختام فترة التدرب، سيتم التفكير المشترك /إذا ألي سبب من األسباب انعدمت المالءمة بين الزميل

 .في انتقال الزميل للعمل لدى منظمة أخرى
( سنة من التدرب ثم سنتين من العمل) 3ت الـ وعلى كل حال، ترافق مؤسسة صندوق القدس الزمالء على مدار السنوا

 .ة على أفضل منصب ممكن/وتحرص على أن يحصل الزميل
ال يتم اختيار . يسمح إسناد الزمالء للعمل لدى المنظمات المقدسية المختلفة بتمكين الزمالء والمنظمات على حد سواء

 .تعانة بقدراتهم لتعزيز المنظمة والنهوض بهاللبرنامج إال تلك المنظمات التي تمكنت من تطوير الزمالء واالس



وظائف اإلدارة واالستراتيجية، وتطوير العالقات ( بعد انتهاء سنة التدرب)لذا، ستكون الوظائف التي سُيسند الزمالء فيها 
 المجتمعية، وتكوين مضامين ومشاريع، والتواصل واالنكشاف على القطاعات المختلفة، وتطوير المحتوى التسويقي،

 .وبلورة برامج التعاون والعمليات البلدية، وتطوير الموارد وإدارة المعرفة باعتبارها أحد أسس العمل البلدي
 
 
 

 هل يمكن العمل بوظيفة إضافية بينما تكونون زمالء في البرنامج؟
 5تكمال، وطبًعا يوم التدرب أو نصف دوام بعد ذلك، وأيام دورات االس -نعم، طالما لم يمس ذلك بالتزامات الزمالء 

 .سنوات من السكن في أورشليم القدس

 
 

 يمكن اقتراح أماكن للتدرب أو العمل؟
تشجع مؤسسة صندوق القدس االندماج والعمل لدى المنظمات المقدسية مع تمكين الزمالء وبالتالي فسيتم النظر بشكل 

 .إيجابي إلى كل اقتراح
 

 هل يمكن بلوغ راتب أعلى خالل فترة العمل؟
يشكل التمويل الذي تنقله مؤسسة صندوق القدس إلى المنظمات القاعدة التي تتطور منه المنصب حسب قدرات المنظمة قد 

 .التمويلية

 
 هل يمكن بدء دراسات ما بعد الدكتوراه خالل فترة البرنامج؟

لتدرب، العمل والمشاركة في ا -إذا لم يتم المساس باستمرار السكن في أورشليم القدس، إلى جانب كافة متطلبات البرنامج 
 .ال مانع إلنجاز دراسات مرحلة ما بعد الدكتوراه تزامًنا مع سير البرنامج -دورات استكمال

 
 لدى أي منظمات سيتم دمج زمالء كايما؟

سيتم دمج الزمالء في عملية التدرب والعمل لدى المنظمات المقدسية الرائدة، في مجاالت ذات صلة، في إطار مشاريع 
 .تسمح لهم بأداء عمل ملموس، ومفصلي يفيد سكان المدينة ونسيجها االجتماعي

يدور الحديث عن وظائف رفيعة المستوى من شأنها أن تعّبر عن مواهب الزمالء وتسمح لهم باغتنام قدراتهم للمساهمة في 
 .العمل الذي تنجزه المنظمة

 
 :المنظمات التاليةيتم دمج زمالء الدورة األولى من برنامج كايما لدى 

 ميشكنوت شاءنانيم
 الجامعة العبرية، مركز أبحاث التعددية الثقافية والتنوع

 الجماهيرية، إدارة لواء أورشليم القدس شركة المراكز
 مؤسسة صندوق القدس

 المكتبة الوطنية
 

 2022المنظمات التي من المقرر انضمامها إلى البرنامج في عام 
 معهد فان لير

 "ئيم ليشينوييوتس"جمعية 
 مركز القدس للدراسات السياسية

 مركز الحوار بين الثقافات في القدس، هار تسيون
 متحف العلوم

 حديقة النباتات غفعات رام
 مركز تسيبوري

 

  
 iro.mmjfjutugi.nam -لطرح األسئلة والتفاصيل يمكن التوجه إلى الدكتورة سيغاليت هيرتز، مديرة البرنامج 

 تمت صياغة المستند بلغة المذكر لدواعي الراحة، لكنه موجه لكل من الرجال والنساء على حد سواء

 

mailto:manhigut@jfjlm.org

