
על התפקיד 

במסגרת המיזם יוקם מרכז ידע המאגם את כלל הידע והניסיון שנצבר בהובלת 

תהליכי שינוי אפקטיביים במסגרות חינוכיות תת משיגות. תהליכי השיפור המואצים 

בבתי הספר במיזם, יבוצעו באמצעות התקשרות עם גופים מקצועיים בעלי ידע וניסיון 

בביצוע תהליכי התערבות אפקטייביים בבתי ספר בעלי פרופיל דומה. הגופים שייבחרו 

יובילו את תהליכי ההתערבות הנ"ל וכן ישתפו פעולה עם מרכז הידע של מהפך.

במסגרת עבודתו, המיזם יפעל לפתח תרבות, עקרונות וכלי עבודה של תהליכי שיפור 

מתמיד מבוססי נתונים במסגרת תהליכי השינוי המבוצעים על ידי הגופים המקצועיים 

בבתי הספר שיתמכו בהגברת אפקטיביות ההתערבויות.

לשם כך המיזם מגייס מוביל תחום שיפור ולמידה לשורותיו.

תחומי אחריות מרכזיים   

פיתוח והמשגה של תפיסה ניהולית של שיפור .  	

מתמיד מבוסס נתונים.

עבודה משותפת עם הגופים המקצועיים בהטמעת .  	

תרבות ארגונית של ניהול מבוסס נתונים לצורך 

שיפור מתמיד של התהליכים הארגוניים והחינוכיים 

המתקיימים בבתי הספר בתכנית. ויצירת מנגנונים 

תומכי הטמעה. 

תמיכה ופיתוח מערך איסוף שיטתי של נתונים .  	

מותאם למודל הובלת השינוי של כל גוף לבחינת 

תהליכי השינוי ותוצאותיהם בטווחי זמן קצרים 

ותמיכה בהנגשת הנתונים לטובת למידה ושיפור 

תהליכי ההתערבות.

הקמת מרכז ידע שתפקידו יהיה המשגת הידע .  	

שהתפתח בתהליכי העבודה והמרתו לעקרונות 

מנחים למודל אפקטיבי של הובלת תהליכי שינוי 

מבוססי נתונים בבתי ספר תת משיגים.

שותפות בהובלת למידת עמיתים משותפת של .  	

תוצאות תהליכים אלו ומסקנותיהם בפורום בעלי 

התפקידים בגופים המלווים המובילים את תהליכי 

השינוי בבתי הספר.

 ידע ונסיון  

 נסיון בפיתוח כלים ותהליכים של ניטור/מדידה והערכה 	 

תומכת קבלת החלטות מבוססות נתונים

פיתוח והטמעת תהליכים ארגוניים 	 

ידע ונסיון בניתוח מסדי נתונים מצטברים 	 

יכולת הנגשת נתונים ותובנות באופן ידידותי 	 

הבנה בהערכת הישגים )ייתרון(	 

היכרות עם תשתית טכנולוגית התומכת  בתהליכי 	 

איסוף, ניתוח והנגשת נתונים )יתרון(

השכלה: תואר שני )מדעי החברה/חינוך(	 

היכרות עם תחום החינוך )רצוי בית ספר יסודי (	 

כישורים אישיים

יכולת הובלה וניהול תהליכים לרבות רתימת שותפים 	 

תקשורת בין אישית טובה	 

שיטתיות	 

רצון ללמידה	 

מעוף ויצירתיות	 

ארגון: יד הנדיב <<

מיקום: ירושלים- כרוך בנסיעות 

כפיפות: למנהל תכנית מהפך

היקף משרה: 00%	 

המיזם

 כחלק ממאמצי משרד החינוך להגביר את רמת ההוגנות במערכת החינוך, משרד החינוך, בשיתוף משרד האוצר

ויד הנדיב )הקרנות הפילנתרופיות של משפחת רוטשילד(, מוביל בימים אלה את מהלך 'מהפך'. המהלך מבקש 

לחולל תהליכי שיפור מואצים ומדידים בבתי ספר יסודיים תת-משיגים  המשרתים אוכלוסיות ברמה כלכלית-

חברתית נמוכה. לשם כך, המהלך יניע 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. 

דרושים

תפקיד: מוביל/ה תחום שיפור ולמידה במיזם מהפך

הגשת 
מועמדות

הגשת מועמדות וקורות חיים בדוא"ל:

 hr@yadhanadiv.org.il
 תאריך אחרון להגשת מועמדות:

0	 בדצמבר 9	0	

פניות טלפוניות לא תיעננה.

התכנית תתארח ביד 
הנדיב למשך שנה

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים כאחד
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