
קבוצת עניין חברה משותפת
פורום ארגוני בוגרים

קול קורא

פורום ארגוני הבוגרים משיק קבוצת עניין חדשה, המיועדת למנהלות ומנהלי קהילות 
ורשתות בוגרים מארגונים העוסקים בחברה משותפת.

הקבוצה תעסוק באתגרים הייחודיים לניהול קהילות ורשתות בוגרים המשלבים אזרחים ישראלים מהמגזר 
הערבי והיהודי יחד. אנו מזמינים מנהלים ומנהלות, חברי הפורום וגם שאינם חברי פורום, להם קהילות בוגרים 

מעורבות קיימות, או להם עניין בלפתח את הגיוון בקהילתם.  

במסגרת המפגשים נקיים למידת עמיתים, פיתוח ידע ולמידה, ועיצוב מודל עבודה אופרטיבי לתחום רשתות וקהילות בוגרים 
משותפות. מנחת המפגשים הינה סמר ג'אבר-מסארווה, אשר תלווה את כלל התהליך - הנחיית הדיונים, ליווי פיתוח מודל 

העבודה, וכתיבת הידע בנושא. ג'אבר-מסארווה הינה יועצת ארגונית ומנחת קבוצות עם התמחות בניהול פיננסי ופיתוח וגיוס 
משאבים. היא בעלת ניסיון עשיר של למעלה משני עשורים בניהול והובלה של יוזמות ופרויקטים מורכבים. ג'אבר-מסארווה 

מייעצת ומלווה חברי הנהלה, דירקטורים ובעלי תפקידים בארגונים ישראליים, בדגש על החברה הערבית, בתהליכי חשיבה 
אסטרטגית, בניית מחלקות וצוותים, פיתוח וגיוס משאבים ותהליכי הבראה והתייעלות פיננסיים.

https://www.forum-bogrim.org/position-holders :לצד סמר ילוו את הקבוצה צוות הפורום
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שימו ♥ עיקר התנהלות הקבוצה תהיה בשפה העברית. 

עלות השתתפות בסדרת המפגשים: 
ההשתתפות מותנה בהצטרפות לפורום ארגוני בוגרים - חברי פורום שהצטרפו לשנת 2020-2021 אינם נדרשים לתשלום נוסף.

דמי השתתפות בפורום הינם ₪1200 לשנת הפעילות - המצטרפים יוכלו לקחת חלק בכלל מפגשי הפורום, ולהשתתף בפלטפורמות 
הדיגיטליות שהפורום מפעיל. 

מטרת המפגשים היא למידת עמיתים, פיתוח ידע ולמידה בנושא של רשתות וקהילות בוגרים משותפות, ועיצוב מודל 

עבודה אופרטיבי לתחום זה. הקבוצה תיפגש לסדרת ארבעה מפגשים בהרכב מצומצם, ויתקיימו במתכונת של למידת 

עמיתים  - בכל מפגש יציגו המשתתפים מקרי בוחן סביב נושאים נבחרים וישתתפו בדיון מונחה סביבם. במהלך 

המפגשים נחקור את המודלים הקיימים היום בקרב הארגונים המשתתפים, נמפה את הסוגיות והאתגרים העיקרים, ננתח 

את ההצלחות ונגבש מסמך כתוב הפורש דרכי התמודדות שמותאמות לארגונים והמציאות בה הם חיים. 
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