
اعالن - مجموعة مصلحة مجتمع مشترك
منتدى منظمات الخريجين

يطلق منتدى منظمات الخريجين مجموعة اهتمامات جديدة، الُمعدّة لمديرات ومديري المجتمع ووشبكات الخريجين من 
المنظمات العاملة يف إدارة جماهير وشبكات الخريجين التي تدمج مواطنين إسرائيليين من القطاعين العربي واليهودي 

معًا. نحن ندعو المديرين والمديرات، وأعضاء المنتدى وأيًضا غير األعضاء، الذين لديهم جماهير مختلطة من الخريجين أو 
لديهم مصلحة يف تطوير التنوع يف مجتمعهم.

ستلتقي المجموعة يف سلسلة من أربعة لقاءات يف تكوين محدود من أجل مناقشة والتعرف على التحديات الفريدة 
لمجتمعات أو شبكات الخريجين التي تتكون من فئات سكانية متنوعة وتضم مشاركين من القطاعين العربي واليهودي 

معًا. سيتم عقد اللقاءات بطريقة تعلم األقران حول مواضيع مختارة، من خالل حاالت مدروسة التي سيتم عرضها من قبل 
المشاركين ومناقشة موجهة حولها.

الهدف من اللقاءات هو تطوير المعرفة والتعلم حول موضوع شبكات ومجتمعات الخريجين المشتركة وتصميم نموذج 
عمل عملي يتكيف مع الواقع الذي يعيشون فيه. خالل اللقاءات، سوف نفحص النماذج الموجودة اليوم بين المنظمات 
المشاركة، ونرسم القضايا والتحديات األساسية، ونحلل النجاحات ونبلور طرقًا للتعامل تتناسب مع المنظمات والواقع 

الذي تعيش فيه.

موجهة اللقاءات سمر جابر-مصاروة، التي سترافق اللقاءات وتوجه محتواها مع الطاقم واللجنة التوجيهية للمنتدى. 
جابر-مصاروة هي مستشارة تنظيمية وموجهة مجموعات مع اختصاص يف اإلدارة المالية وتنمية وتجنيد الموارد. لديها 

خبرة غنية يف إدارة وقيادة المبادرات والمشاريع المعقدة ألكثر من عقدين. تقدم جابر-مصاروة اإلستشارة وترافق 
أعضاء إداريين، مدراء وأصحاب المناسب يف المؤسسات اإلسرائيلية، مع التركيز على المجتمع العربي يف عمليات التفكير 

االستراتيجي،بناء األقسام والطواقم، تنمية وتجنيد الموارد وعمليات اإلسترداد والكفاءة المالية.

أعضاء فريق المنتدى: موشيه كابتوفسكي-مدير المنتدى، إليعانا بايعر غامولكا-مطوّرة الموارد واإلرشاد، عيدن كوفمان-
مديرة المجتمع.



تفاصيل اللقاءات:

01

02

03

04

مكان اللقاءتاريخ وساعات اللقاءاللقاء

9 مارس 2021
10:00-13:00

6 أبريل 2021
10:00-13:00

18 مايو 2021
10:00-14:00

29 يونيو 2021
10:00-14:00

اونالين

اونالين

سيتم تحديد المكان 
ً الحقا

سيتم تحديد المكان 
ً الحقا

يرجى المالحظة: سيتم إدارة المجموعات بشكل أساسي يف اللغة العبرية.

تكلفة اإلشتراك يف سلسلة اللقاءات: المشاركة منوطة باالنضمام إلى منتدى منظمات الخريجين - أعضاء 
المنتدى الذين انضموا لعام 2021-2020 غير مطالبين بدفع رسوم إضافية.

رسوم اإلشتراك يف المنتدى هي 1200 شيكل عن سنة النشاط - سيتمكن المنضمون من المشاركة يف جميع لقاءات 
المنتدى، والمشاركة يف المنصات الرقمية التي يشغلها المنتدى.

https://forms.gle/ePt9XCj9kMBEcGYf7 :رابط التسجيل

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecMHdPxVwXqixZmUQBpzIIUmxPVp-vo-wYunRsRDG1gq1SEw/viewform

