דרושים
ארגון :יד הנדיב

על הארגון

מנכ"ל :אריאל וייס

יד הנדיב פועלת בישראל מטעם נאמנויות קרנות פילנתרופיות של משפחת רוטשילד ,אשר מטרתה 'הפניית
משאבים לקידום מדינת ישראל כחברה בריאה ,חיונית ודמוקרטית המחויבת לערכי היהדות וליצירת הזדמנויות שוות
לכל תושביה וזאת על מנת להמשיך ולפתח את המסורת הפילנתרופית של משפחת רוטשילד' .הקרן שואפת לפעול
במדיניותה בנוהגיה וביחסיה על פי ערכי יסוד שהציבה לעצמה – יושרה ,תבונה וכבוד
הקרן מתמקדת ביצירה ובניהול יוזמות אסטרטגיות ובמתן מענקים המתמקדים בתחומים מצוינות אקדמית ,חברה
ערבית ,סביבה וחינוך .הקרן מממנת את פעילות פארק הטבע וגני הזיכרון ברמת הנדיב ובשנים האחרונות ,יחד עם
הספרייה הלאומית ,מובילה את תהליך התחדשות הספרייה והתאמתה למאה ה.21-

מיקום :ירושלים ,ישראל
מנהל ישיר :מנהל תחום חינוך
היקף משרה100% :

תפקיד :מנהל/ת תוכנית 'מהפך'

בשלביה הראשונים של התוכנית
התפקיד יתארח ביד הנדיב

על התפקיד
כחלק ממאמצי משרד החינוך להגביר את רמת ההוגנות במערכת החינוך ,משרד
החינוך ויד הנדיב (הקרנות הפילנתרופיות של משפחת רוטשילד) ,מוביל בימים
אלה את תוכנית 'מהפך' .התוכנית מבקשת לחולל תהליכי שיפור מואצים ומדידים
בבתי ספר יסודיים תת-משיגים שנמצאים ברמה כלכלית-חברתית נמוכה .לשם כך,
התוכנית תניע התערבות מקיפה שתוביל לשינוי משמעותי ובר קיימא בבתי ספר
המתמודדים עם מורכבות גבוהה וחריגה .התערבות זו תאפשר מתן מענה לתלמידים
בהיבט הלימודי ,הרגשי ,החברתי והערכי ,ביסוס מנהיגות בית ספרית ,שיפור איכות
ההוראה והגברת תחושת המסוגלות של הצוות החינוכי.

תנאי סף

יתרונות

•ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול
בשדה החינוך

•ניסיון בביצוע שינוי המגובה בתוצאות
מוכחות

•תואר שני

•ממשקי עבודה עם גורמים בכירים
במשרד החינוך ובמגזר השלישי

•ניהול תקציב של  15מיליון ₪

מנהל/ת התוכנית ישא/תישא באחריות להובלת תהליכי שיפור מואצים ומדידים
בבתי הספר שייבחרו לתוכנית ,הובלת צוות שיהיה אמון בין היתר על :פיתוח ,המשגה
והטמעה של ידע יישומי ומבוסס אודות תהליכי שיפור מואצים בבתי ספר; הובלת
תהליכי תכנון וביקורת איכות; הובלת שותפויות וסנכרון בין משרד החינוך ,השלטון
המקומי ,המגזר השלישי ובתי ספר; הובלה של מתווי ומסגרות הערכה ,לרבות פיתוח
ויישום של מנגנוני למידה 'זריזים' תוך כדי יישום; דיווח רציף לצוות המלווה ולועד
המנהל בראשות מנכ"ל משרד החינוך.

יכולות וכישורים
•יכולת לתכנן וליישם תהליכי למידה -
התבססות על ידע מדעי ,ידע פרקטי
והערכה מתמשכת כבסיס לביקורת
ולשיפור מתמיד

תנאי המשרה
•מקום העבודה המרכזי :ירושלים
•נסיעות בכל רחבי הארץ
•היקף המשרה :משרה מלאה

•ניסיון בהקמת ארגון או מיזם חינוכי

•יכולת ביצוע וניהול בסטנדרטים
מקצועיים גבוהים

•ניסיון מוכח בניהול (או בתפקיד בכיר)
של תהליכי מחקר ,פיתוח ,הערכה
ולמידה

•יחסי אנוש :יכולת מוכחת ליצור
ולשמר שיתופי פעולה בשגרה ובמצבי
קונפליקט

•ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מחתך
סוציואקונומי נמוך

•יכולת אנליטית ,חשיבה אסטרטגית
ומערכתית וסקרנות אינטלקטואלית
•יושרה מקצועית

הגשת
מועמדות

הגשת מועמדות וקורות חיים בדוא"ל:
hr@yadhanadiv.org.il

תאריך אחרון להגשת מועמדות:
 28במאי 2019

פניות טלפוניות לא תיעננה.

