
משמעות מחפשת אדם

'קריאת כיוון' מאתרת צעירים מוכשרים ומצוינים ומלווה אותם לשירות הציבורי, בהתאם 
לכישוריהם ונטיות ליבם.

מה בתכנית?
• היכרות קצרה וחווייתית עם המגזר הציבורי.

• התמחות במשרד/רשות לבחירתך.
 • מסגרת קבוצתית אינטימית בליווי אישי ומקצועי.

עוד על מבנה התכנית ניתן למצוא כאן.

אנו מאמינים כי הדרך לחולל שינוי מהותי בחברה הישראלית, מתחילה בהכוונה ייעודית 
של אנשים מוכשרים ומצויינים השותפים לאותם עקרונות יסוד ולתמונת עתיד דומה, אל 

תוך המגזר הציבורי.
'קריאת כיוון' הינה יוזמה של המרכז למורשת מנחם בגין ומרכז יצחק רבין, בשיתוף משרד 

ראש הממשלה ועמותת 'מעוז'.

מי יכול/ה להתמודד על מקום בתוכנית?
• לכל מחזור מתקבלים 30 עמיתים בלבד.

• התוכנית מיועדת לנשים וגברים, בשנה האחרונה לתואר הראשון או לאחריה אשר:
1. הוכיחו בעברם מצוינות ונכונות לתרום ולפעול בחברה באמצעות עשייה יוצאת דופן.

2. בעלי ממוצע ציונים של 80 ומעלה בלימודיהם או אשר סיימו את לימודיהם בהצטיינות.
3. נמצאים בנקודת החלטה על קריירה ומתעניינים בשירות במגזר הציבורי.

איכות  לקבוצת  להשתייך  מצוינת  הזדמנות  מחכה  מתאים,  שימצא  המועמדים,  מכם,  למי 
שלכם. העשייה  המשך  לאורך  אתכם  תלווה  אשר  דופן  ויוצאת  מרתקת  מתוכנית  חלק  ולהיות 

מוזמנים להירשם באתר התכנית  k-kivun.org  ההרשמה נסגרת ב- 15/06/14
ניתן להרשם גם ב- facebook וכמובן לעשות לנו לייק!!

קול קורא להגשת מועמדות
תכנית 'קריאת כיוון' המכינה לשירות הציבורי
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בשיתוף , מרכז יצחק רביןו מרכז למורשת מנחם בגין הינה יוזמה של 'קריאת כיוון'
 .'מעוז'עמותת ומשרד ראש הממשלה 

 

, ריבולשירות הציומלווה אותם מוכשרים ומצוינים  מאתרת צעירים 'קריאת כיוון'
 .בהתאם לכישוריהם ונטיות ליבם

 .והתמחות אישי פיתוח, מורכבת מתהליך למידה התכנית
 .עוד על מבנה התכנית ניתן למצוא כאן

 

השותפים לאותם עקרונות יסוד , אנו מאמינים כי באמצעות הכוונת אנשים מוכשרים

ניתן לחולל שינוי מהותי , אל תוך המגזר הציבורי, ולתמונת עתיד דומה
 .תה של מדינת ישראל להתקדם אט אט לעבר חברת מופתביכול

 

 ?ה להתמודד על מקום בתוכנית/מי יכול
  עמיתים בלבד 30בכל מחזור של התוכנית. 

 אשר הראשון או לאחריה תוארלבשנה האחרונה , התוכנית מיועדת לנשים וגברים: 
 .באמצעות עשייה יוצאת דופן ולפעול בחברה ינות ונכונות לתרוםמצוהוכיחו בעברם  .1
 . בלימודיהם או אשר סיימו את לימודיהם בהצטיינות ומעלה 08ציונים של  בעלי ממוצע .2
 .מגזר הציבורישירות בנמצאים בנקודת החלטה על קריירה ומתעניינים ב .3

 

מחכה הזדמנות מצוינת להשתייך לקבוצת איכות ולהיות , שימצא מתאים, המועמדים, למי מכם
 .תוכנית מרתקת ויוצאת דופן אשר תלווה אתכם לאורך המשך העשייה שלכםחלק מ

     .1/////4 -נסגרת בההרשמה  ,kivun.org-k  באתר התכנית להירשםמוזמנים 

 !!וכמובן לעשות לנו לייק                        - ניתן להרשם גם ב
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