
 

 

 

كيرم - كوادر لمرحلة الطفولة المبكرة 

إعالن لتقدیم الترشیح للدورة األولى 

ِھل تعتبر القیادة االجتماعیة ومساواة الفرص من لحظة الوالدة مھّمة وطنیّة؟   

ھل یقلقك وضع األطفال في مرحلة الطفولة لمبكرة؟   

ھل ترغب بالمشاركة في إحداث التغییر في ھذا المجال وفي بلورة المجتمع اإلسرائیلي؟    
إن كان كذلك - مكانك في مبادرة كیرم! 

 
 

"كیرم - كوادر لمرحلة الطفولة المبكرة" - قائدات وقادة یُحِدثون التغییر في مجال الطفولة المبكرة - ھي مبادرة تھدف 

إلى تعزیز العمل وإحداث التغییر في ھذا المجال في إسرائیل. تسعى المبادرة إلى تشكیل مجموعة قائدات وقادة في 

مراكز التأثیر في المجتمع اإلسرائیلي، لاللتزام بتعزیز وتحقیق تغییر في السیاسات من أجل األطفال، منذ والدتھم، ومن 

أجل عائالتھم. 

المبادرة ھي جزء من نخبة كوادر إسرائیل - برنامج وطني استراتیجي لتشكیل كوادر بشریة لقطاع الخدمات العامة في 

إسرائیل، والذي یعمل بموجب قرار الحكومة 1653 من تارخ 10.07.2016، ویسعى إلى المساھمة في ازدھار دولة 

إسرائیل من حالل تحسین قطاع العاملین في الخدمات العامة في إسرائیل. وھذه من خالل سلسلة برامج كوادر (إداریة 

ومھنیة)، التي تؤھل أصحاب الوظائف والمناصب المختلفة الذین سیتنافسون في المستقبل على شغل وظائف مركزیة 

في دولة إسرائیل.  
 

التسجيل للدورة األول 17.11.22-26.12.22 

ِسارعوا لتقديم ترشيحكم!  

ًمرحلة الطفولة المبكرة - لماذا الان تحديدا؟ 
في شھر ینایر 2022 طرأ تغییر جذري في تعامل الدولة مع األطفال من لحظة والدتھم. األطر التربویة-العالجیة من 

سّن الوالدة حتى ثالث سنوات، انتقلت لمسؤولیة وزارة التربیة والتعلیم. ھذه الخطوة ھي من أھم الخطوات األساسیة 

لتحّمل مسؤولیة من جانب الدولة تجاه األوالد من لحظة والدتھم. ھذه الخطوة ناجمة عن إدراك أھمیة مرحلة الطفولة 

المبكرة، من سن الوالدة وحتى ثالث سنوات، كمرحلة جوھریة في تطور األطفال، والتي تؤثر على استمراریة حیاتھم. 

كما وأّن االستثمار في ھذه المرحلة من الحیاة یعزز تطور الطفل ویخلق فرًص ا من أجل سد الفجوات وتعزیز القیادة 

االجتماعیة-االقتصادیة في المستقبل، ویوفر الكثیر من الموارد - العامة والخاصة - في تتمة حیاة اإلنسان. 

برغم أھمیة الخطوات التي اتُّخذت في السنوات األخیرة، إال أنھا ما زالت غیر كافیة. االستثمار بمرحلة الطفولة المبكرة، 
باألخص األطفال من سن الوالد حتى ثالث سنوات وأھالیھم، ما زال منخفًضا في إسرائیل مقارنة بالمتّبع في دول الـ ً
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OECD. الخدمات التي تقدمھا الوزارات والمكاتب الحكومیة المختلفة، والحلول المتوفرة اآلن ما زالت بعیدة عن أن 

تلبي االحتیاجات في أرض الواقع.  

لتحسین ھذا الوضع في إسرائیل ولالقتراب من معاییر الدول المتقدمة، ھناك حادة لـ "قلب الھرم" - "تسلیط الضوء 

على مرحلة الطفولة المبكرة كمرحلة مؤِّسسة تحدّد مستقبل الطفل واإلنسان، وال تقل أھمیتھا في بناء المھارات األساسیة 

عن أھمیة مراحل التربیة الالحقة، بل وتفوقھا أھمیة" (قلب الھرم، تریختنبیرغ 2019). لھذا الغرض، ھناك حاجة لعمل 

منّسق ومتعدد األجھزة - عمل مشترك ما بین الوزارات وما بین القطاعات، من أجل تعزیز القیادة الملتزمة، المبتكرة 

والریادیّة، التي ستخوض تعاونات واسعة النطاق من أجل األطفال من لحظة والدتھم. 

شركاء المبادرة 
وفقًا لطبیعة مرحلة الطفولة المبكرة متعددة األجھزة، فإن مشروع كیرم" ھو ثمرة مبادرة مشتركة بین عدة جھات تعمل 

في المجال. 

الشركاء  

وزارة التربیة والتعلیم، وزارة الصحة، وزارة الرفاه واألمن الداخلي، 360 البرنامج الوطني، مكتب رئیس الحكومة - 

قسم نخبة كوادر إسرائیل، مركز الحكم المحلي، صندوق راشي، جوینت-اشلیم  

ومجلس الطفولة المبكرة.  

جمهور الهدف للمبادرة 
مبادرة "كیرم" معدّة للمختصات والمختصین المالئمین من المستوى األوسط فما فوق، في قطاع الخدمات العامة (الحكم 

المركزي، الحكم المحلي والمجتمع المدني)، مّمن لدیھم القدرة على التأثیر في بلورة السیاسات في مجال مرحلة الطفولة 

المبكرة.  

 . في كل دورة من المبادرة، سیشارك ما یقارب 30 زمیال وزمیلةً

ّعمن نبحث؟ 
قادة لدیھن تأثیر، ویدركون أھمیة الرؤیة متعددة األجھزة في مرحلة الطفولة المبكرة، ویملكون خبرة في قیادة سیرورات 

التغییر الجوھریة 

ش روط الحد الأدنى 

لقب أكادیمي أول من مؤسسة معترف بھا.   

خبرة في وظیفة إداریة كبیرة (ثالث سنوات على األقل)، یشمل تعاونات واسعة النطاق وواجھات متعددة   

األجھزة.   



 

 

 
رؤیة وأفق إداري والتزام في مواصلة العمل في المجال لمدة خمس سنوات على األقل من موعد انتھاء   

المشاركة في برنامج التأھیل. 
ُّكن جید من اللغة اإلنجلیزیة (أو استعداد لبذل مجھود خاص لتعلم اللغة اإلنجلیزیة). ّ تم  

رغبة ومحفزات لشغل وظائف إداریة وقیادة مجال مرحلة الطفولة المبكرة في إسرائیل.   

عد المشاركة في برامج تعمل في إطار البرنامج الوطني "نخبة كوادر إسرائیل" في السنوات الثالث األخیرة.   
 

تُمنح أفضلّیة لمن لدیھم/ن: 

خبرة في قیادة سیرورات التغییر الجوھریة ومتعددة األجھزة.   

إلمام في أكثر من قطاع واحد (عام / اجتماعي / تجاري)    

ما المطلوب من الزميلات والزملاء؟ 

استعداد الستیفاء المتطلبات التالیة: 

انفتاح واستعداد للحوار الھادف وتعلم المواضیع في مجال القیادة، تحفیز التغییر، المھنیة اإلداریة، القیم والھویة.   .1

المشاركة في كل لقاءات برنامج التأھیل، والتي یشمل البعض منھا المبیت والسفر لمدة أسبوع إلى أوروبا. تقام   .2

اللقاءات بشكل وجاھي، في منطقة المركز بشكل عام. 

3.  التزام بإتمام كّل مھام برنامج التأھیل، شروطھا وقواعدھا طیلة فترة التأھیل. 

استعداد للمشاركة في التحدیات المھنیة واستعداد للتعلم من تحدیات بقیة المشاركین والمشاركات.   .4

التزام بالمشاركة الفعالة في شبكة مبادرة كیرم بعد إنھاء برنامج التأھیل.   .5

استعداد لتخطیط وقیادة مبادرة ھادفة في مجال مرحلة الطفولة المبكرة، بالتعاون مع زمیالت وزمالء من الشبكة   .6

ومع جھات أخرى.  

وصف برنامج التأهيل 
سیشمل التأھیل جانبین مركزیین: جانب المضمون وجانب التطویر الشخصي. 

سیقام اللقاء االفتتاحي في تاریخ -30.4.23-1.5.23، وسیكون بدایة التأھیل الذي سیستمر لمدة سنة. سیقام 40 یوًما تعلیمیًا 

بالمجمل، مرة كل ثالثة-أربع أسابیع. بعض اللقاءات تشمل المبیت.  

یشمل التأھیل جولة لمدة أسبوع في دولة أوروبیة.  

  



 
 

 

برنامج التأهيل 

یعتمد البرنامج على التعلم من المختصین وعلى تعلم األقران. 

بعض المواضیع المركزیة: 
  

التعرف على الجوانب المتنوعة للمجتمع اإلسرائیلي من منظور الطفولة المبكرة.    •

القیادة التأقلمیة (التعلم من الفشل)   •

  Top-down - التحدیات الجھازیة لمرحلة الطفولة المبكرة  •

 Bottom-up – تحدیات من طاوالت العمل مع الزمالء  •

التعلم عن النماذج المختلفة في مجال الطفولة المبكرة في العالم    •

َّأدوات لقیادة التغییر - قیادة التغییر في السیاسات، إدارة الشراكات، العمل القائم على المعطیات والمصوب   •

نحو النتائج 

مواعيد لقاءات التأهيل 

التاریخ عدد األیّام اللقاء 
  2 األحد-االثنین 1.5.23-30.4.23 1. 
   5 األحد-الخمیس 21.6.23-28.5.23. 
  2 األربعاء-الخمیس 21-22.6.23 3. 
  5 األحد-الخمیس 16-20.7.23 4. 
  2 األربعاء-الخمیس 6-7.9.23 5. 
  5 األحد-الخمیس 15-19.10.23 6. 
  2 األربعاء-الخمیس 8-9.11.23 7. 
   2 األربعاء-الخمیس 86-7.12.23. 
  2 أیّام الخمیس: 4.1.24 | 18.1.24 9. 
  10 األحد- الثالثاء 4-13.2.24 10. 
  2 األربعاء-الخمیس 6-7.3.24 11. 

 

  



 
 

 

إجراءات التصنيف 
المرشحات والمرشحون المعنیون بالقبول لمبادرة "كیرم - كوادر لمرحلة الطفولة المبكرة"، ویستوفون شروط الحد 

األدنى، سیجتازون إجراءات تصنیف مكونة من أربع مراحل: 

 
 

اختیار الزمیالت والزمالء النھائیین یعتمد على اعتبارات المالءمة الشخصیة للمرشح/ة، وأیًضا على اعتبارات المبادرة 

المرتبطة بالمزیج المطلوب والتنّوع في المجموعة. 
 

* المرشحة أو المرشح الذین ال یستوفون أحد الشروط الواردة أعاله، یحق لھم تقدیم الترشیح مع شرح قصیر في استبیان 

التسجیل حول سبب مالءمتھم للمبادرة. 
 

في مراحل التصنیف المتقدمة، یجب على المرشحین تقدیم مصادقة من المسؤول.   

تواریخ إجراءات التصنیف (أیام التقییم ولجان القبول) وتواریخ التأھیل لیست نھائیة وقد تطرا علیھا تغییرات.   
 

يمواعيد التسجيل للدورة األول لمبادرة "كرم" 

 17.11.22-26.12.22
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