كو.الب – معمل التواصل | Collaborative Laboratory

دعوة

لتقديم طلبات الت ّرشح للدورة  08في كو.الب

״

كو.الب هو حيز يسمح للتواصل بين اشخاص
متنوعة ،وينشأ فرص للعمل
مختلفين وهويات ّ
والشراكة بين المجتمعات .فرصة لتوسيع نشاطاتي
نوا جهشان  //مديرة عامة لمبادرة كو امباكت
برنامج كو.الب هو المختبر الذي يبدأ به كل
التنوع الذي
هذه األمور ،وهو قائم على أساس ّ
يحضره عشرين مشاركا ً يتم اختيارهم سنوياً،
يأتون من كافة المناطق في البالد.
التواصل من خالل العمل يتضمن المشروع
محور التواصل المبني على اللقاء
محوران – ّ
بين الهويات المختلفة في المجموعة من خالل
عمل جماعي ،ومسارات بحث داخل المجتمع
في إسرائيل مع التشديد على االختالف والخروج
ومحور العمل المشترك الذي يأتي
عن المألوف،
ّ
لتقوية التواصل ،فمن خالل التطوير والعمل يتم
انشاء التعاون والمبادرات.

كو.الب تأسست في العام  2015على يد االتحاد
اليهودي في نيو يورك ( )UJAبهدف تعزيز
التواصل االجتماعي من خالل العمل المشترك.
الهدف من وراء كو.الب هو تأسيس واقع يكون
فيه االختالف مصدرا ً للعمل والن ّمو واالزدهار
االجتماعي
من خالل حيز يسمح لألشخاص من مختلف
الهويات بالتعرف والتع ّمق وتطوير التواصل
في المجتمع اإلسرائيلي ،بين األفراد ،والجمعيات
والمجتمعات والمبادرات.
نادي الخريجين للفوج اكثر من  130قيادي
وقيادية اجتماعيين شاركوا في المشروع ،وطوروا
مبادرات ومشاريع مميزة في مجاالت مختلفة
ويواصلون في التأثير بأشكال مختلفة.

سينطلق الفوج الثامن في نهاية شهر تشرين ثاني  2022ويستمر حتى
نهاية شهر حزيران 2023
يتكون البرنامج من ثالثين يوما ً كامالً على مدار لقاء كل أسبوعين ،ويشمل:
|سمينار افتتاحي مدته  3أيام (يشمل المبيت)
|سبعة لقاءات مكونة من يوم واحد
|سبعة لقاءات مكونة من يومان (يشمل المبيت)
|أسبوع مسار في نيو يورك (خالل شهر أيّار)
تعقد اللقاءات في أماكن مختلفة في البالد.

״

كو.الب يجمع كل المشاكل الحقيقية بالمجتمع وبدالً
من تليينها بحل مؤقت ونقلها إلى الجيل القادم,
لنقترح معا ً حالً فعليا ً و مهم معًا
نيفو شمعون فاكنين  //محاضر في الكتاب المقدس والثقافة اليهودية واإلسرائيلية

متطلبات البرنامج

مشاركة كاملة في كل اللقاءات على مدار العام ،تفرغ تام وبدون استخدام
الهواتف بشكل فوري باللقاءات
دفع مبلغ  3,500شيكل على قسطين:
›  2,000شيكل مع بداية المشروع ،وشيك إضافي بقيمة
›  1,500شيكل ،يسترجع مع نهاية المشروع في حالة المشاركة الكاملة.
الدفع ليس عائقا ً أمام المشاركين وفي حالة الضرورة سيتم تقديم منح مالئمة

لمن يالئم المشروع؟

نبحث عن أشخاص من مجموعات مختلفة ،أصحاب هوية واضحة ،ومبلورة:
وفي نفس الوقت يدركون للتركيبة المختلفة في إسرائيل وحب استطالع
لمقابلتها.
أشخاص ذو خبرة وخلفية هامة للعمل من أجل تطوير المجتمع في إسرائيل،
من القطاع االجتماعي والعام او الفردي ،وأصحاب تأثير اجتماعي ،من
الذين يطمحون في التعرف على االخر ،وذو مسؤولية وجرأة للحوار
والعمل المشترك.
نريد ان نشدد على رسالة العمل والتواصل من خالل االختالف في المجتمع
في إسرائيل .لذلك ،نبحث عن أشخاص يؤمنون في هذا الهدف ومتلهفون
في تطويره في نشاطهم.
يجدر اإلشارة الى ان اللقاءات تعقد باللغة العبرية.

״

كو.الب بالنسبة لي هو الصراع والحل .هو كل
التعقيدات إلى جانب حل كل حل لهذه التعقيدات
الحاخام إيالي عوفران  //رئيس مدرسة روح سادي اإلعدادية

تقديم الطلب

مسار االختيار يشمل مرحلتان:
 .1تقديم طلب كتابي
 .2لقاء تقييمي ومقابلة شخصية .ومقابلة شخصية خالل شهر تموز
سيتم اختيار  20مشاركا ً في المشروع .ويتم الرد حتى منتصف شهر
أيلول .تقام اللقاءات وفق تحديدات وزارة الصحة.

לעברית >

لتقديم الطلب

لتقديم الطلب يجب تعبئة النموذج اإللكتروني وارفاق
سيرة ذاتية حتى موعد أقصاه 05.06.22

لمزيد من المعلومات حول كو.الب يمكنكم زيارة الموقعwww.colab.org.il :
يمكنكم التوجه لالستفسار في البريد االلكتروني colab@ujafedny.org

