
מובילות היא תוכנית שמאמינה שנשים חרדיות יכולות לבצע תפקידים מקצועיים וניהוליים בצורה מצוינת, 
לתפקידים משמעותיים,  התוכנית  במחזור הראשון התקדמו משתתפות  זאת.  לקדם  על עצמה  ולקחה 
כל אחת בהתאם למסלול הקריירה האישי שלה. מתוך אמונה בפוטנציאל של קידום פנים-ארגוני עבור 
מצוינות  מוכשרות,  עובדות  של  מועמדותן  להציע  המעסיקים,  לכם,  קוראות  אנו   – והעובדת  הארגון 
שיכולות ורוצות להתקדם "בתוך הבית". אתם תמליצו על העובדת – אנחנו נלווה ונכשיר אותה לתפקידים 

מקצועיים וניהוליים משמעותיים! 
מה יוצא לכם מזה? שימור והעצמת עובדות מעולות עם פוטנציאל גבוה, ללא השקעת זמן וכסף.

מה יוצא לנו מזה? גם משתתפות מעולות ומובילות, וגם הרחבת וחיזוק רשת המעסיקים הידידים שלנו. 

מה בתוכנית?
•  תהליך ליווי אישי וקבוצתי של נשים חרדיות לקידום תעסוקתי לתפקידי ניהול משמעותיים על-ידי צוות  

   מובילות ומנטוריות בכירות.
•  בניית רשת ארגונים ידידים המקדמים את החזון – נשים חרדיות לוקחות חלק בעולם העבודה הישראלי 

   באופן שוויוני, מקצועי ומפרה.
ולתרום  להמשיך  אותן  שיעודד  באופן  שלו,  בעובדות  הגלום  הפוטנציאל  במימוש  למעסיקים  סיוע   •

   מכישוריהן לארגון ולהתפתח במסגרתו.

זכאיות להגיש מועמדות )יש לעמוד בכל תנאי הסף(:
•  נשים חרדיות בעלות תואר אקדמי ממוסד המוכר על-ידי המל"ג, או הנדסאיות )לאחר סיום הפרויקט(.

•  ציון ממוצע לתואר מעל 85.
•  נשים בעלות עבר תעסוקתי מוכח של 3 שנים לפחות.

מיונים. יום  בהצלחה  ועברו  הסף  בתנאי  שעמדו  לאחר  וזאת  נשים,   30  2015 בשנת  תתקבלנה  לתוכנית 

עלות סמלית מצד המשתתפת של 400 ₪.

 www.movilot.org.il מובילות  של  האינטרנט  לאתר  המועמדות  את  הפנו  אנא   – מועמדות  להגשת 

תודה שאתם איתנו במשימה החשובה! 
iris@movilot.org.il כאן לכל שאלה: איריס אגם-כוכבי - מנהלת מקצועית
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הלוגויים של ארגוני המשנה של הג'וינט יופיעו כפי שהם מוצגים כאן: סמל המדינה + מנורת הג'וינט + ג'וינט ישראל + שם הארגון או העמותה + סיסמה.
אין לוותר על אחד מרכיבי הלוגו, וכן לא ניתן לשנות את יחסי הגודל בין הסמלים לטקסט.

יש לאפשר שטח נקי מטקסטים, תמונות או כל אלמנט אחר מסביב הלוגו, כפי שהוגדר ללוגו הג'וינט.

ארגוני הג'וינט

קול קורא למעסיקים

מועד אחרון:  י"ג סיון ע"ה  31.5.2015  


