
   
 

   

 

 

 דרושים

 על הארגון 

יוזמות אסטרטגיות ובמתן    .פועלת בישראל מטעם נאמנויות קרנות פילנתרופיות של משפחת רוטשילד   יד הנדיב מענקים  הקרן מתמקדת ביצירה ובניהול 

הקרן מממנת את פעילות פארק הטבע וגני הזיכרון ברמת הנדיב ובשנים    . ובנוסףוגיל רך  חינוך , המתמקדים בתחומי מצוינות אקדמית, חברה ערבית, סביבה

 . 21-האחרונות, יחד עם הספרייה הלאומית, מובילה את תהליך התחדשות הספרייה והתאמתה למאה ה

 

  Project Manager SEL Initiative |  (SEL) מוביל יוזמת למידה רגשית חברתית

 היוזמה  

 

שמטרתה פיתוח והטמעה של ידע יישומי מבוסס ראיות הנוגע לקידום למידה של מיומנויות רגשיות וחברתיות      SEL  -  לפועל את יוזמת היד הנדיב יוזמת ותוציא  

בפריפריה  במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. לשם כך, התכנית תניע התערבויות רשותיות ארוכות טווח, ברשויות המשרתות אוכלוסיות מוחלשות  

ום  הגיאוגרפית והחברתית בישראל. הפעילות בכל אחד מאתרי ההתערבות תיהיה מבוססת על שותפויות בין רשות מקומית לבין ארגונים המומחים בקיד

  :יוזמה זו למידה של מיומנויות רגשיות וחברתיות וארגונים תומכים אחרים, כמו ספקים של שירותי הערכה ומדידה ושירותים טכנולוגיים. במסגרת 

מגוון יפותחו מודלים, פרקטיקות ומוצרים שמטרתם להרחיב את הנגישות של ילדים, נוער וצעירים מאוכלוסיות מוחלשות להזדמנויות בהן יוכלו לפתח   ▪

 .מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות

ך מהמגזר השלישי המובילים בשיתוף עם משרד החינוך את הלמידה  וגברו המחויבות, מומחיות והיכולות היישומיות של רשויות מקומיות וארגוני חינוי ▪

 .חברתית והטמעתה בישראל-הרגשית 

 יופצו תוצרים של תהליכי הפיתוח במגוון אתרים, כמו רשויות, בתי ספר, סניפים של תנועות וארגוני נוער, מתנ"סים וכדומה  ▪

 

 ד התפקי על 

 

שיתוף תוך כדי התשתיות הרעיוניות, האסטרטגיות והתכנוניות הנדרשות על מנת לקדם את היוזמה בטווח הארוך. המוביל יקים את  – שלב התנעת היוזמה
  . צוות תחום החינוך בקרןפעולה צמוד עם 

 

 . ליד הנדיבמחוץ היוזמה   וישמש כמנהלייעודי מטה  המוביל יקדם הקמת ולפי הצורך, בהתאם להתקדמות  - שלב ניהול היוזמה

 

משימות מרכזיות

 היוזמה:    התנעת בשלב 

 המגזר השלישי וארגוני משרד החינוך, השלטון המקומי בעלי עניין מ עם מורכבות  שותפויות ביסוס והובלת  ▪

 מואצים שיתקיימו במגוון אתרי התערבות פוטנציאליים ברחבי הארץ  איכות קרתב , תקצוב ותהליכי תכנוןהובלת  ▪

 השאר באמצעות הפקה של פורומים מקצועיים, כנסים ואירועי למידה משותפים , ביןשותפים ובעלי ענייןת קהיל בנייה וניהול של  ▪

 להתפתחויות שעולות מהשטח מתן פתרונות והנחייה  ▪

 

 100%אחוזי משרה:  ואנגלית  עבריתפות: ש 
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 ו:ניהול מטה שמשימותי – בשלב ניהול היוזמה 

 . אתרי ההתערבותבהמגזר השלישי וארגוני הובלת שותפויות וסנכרון בין משרד החינוך, השלטון המקומי העמקת והמשך  ▪

 . באתרי ההתערבותבמטה ותמיכה בהוצאה לפועל של תהליכים דומים ושיפור מואצים ומדידים  הובלת תהליכי יישום ▪

 . חינוך הפורמלי והבלתי פורמלי האודות תהליכי למידה רגשית וחברתית במסגרות   פיתוח, המשגה והטמעה של ידע יישומי ▪

 פורומים מקצועיים, כנסים ואירועי למידה משותפים ממגוון סוגים;  –בנייה וניהול של קהילה   ▪

 ; ת איכות ר בק, תקצוב והובלת תהליכי תכנון ▪

 ר באמצעות שותפויות חדשות. איתור, זיהוי וקידום הזדמנויות להרחבת ההשפעה של היוזמה, בין השא ▪

 מתן פתרונות והנחייה להתפתחויות שעולות מהשטח  ▪

 

תנאי סף לתפקיד

 . לפחות שנים 5 במשך ארגונים או צוותים  של בניהול ניסיון ▪

 . ממשלה משרדי או/ו שלישי  מגזר ארגוני, מוסדיים גורמים עם פעולה ושיתוף אמון מבוססות  יישומיות שותפויות בהובלת ניסיון ▪

 חובה  - פורמלית והבלתי הפורמלית החינוך  מערכת עם היכרות ▪

 

המהווים יתרוןוכישורים יכולות 

 

 רשויות מקומיות וארגוני מגזר שלישי, מחוזות,  החינוך  לרבות מטה משרד ,שדה החינוך בישראל  הכרות עם ▪

 במערכת החינוך ם הבנה של סוגיות בתחומי למידה, הוראה והערכה ובפיתוח מקצועי של עובדי ו  הפגנת מומחיות ▪

 עם אוכלוסיות מחתך סוציואקונומי נמוך;   הכרות ▪

 בהקמת ארגון או מיזם למען תועלת הציבור;   ▪

 מיליון ש"ח לשנה;   5פרוייקטים רחבי היקף ותקציב בסדר גודל העולה על  ניהול ▪

 תהליכי מחקר, פיתוח, הערכה ולמידה;  בהובלה של  ▪

 ניסיון בבנייה של קהילה מקצועית משתפת ופעילה, קיום ימי למידה וכנסים  ▪

 תהליכים מרובי שחקנים ובעלי ענייןשל שותפויות ו ניהול ביסוס ונסיון ב ▪

 

   

 . מועמדות  להגיש   החברה קבוצות  מכל מועמדים ומזמינה תעסוקתי גיוון מקדמת  הנדיב יד

 . כאחד   וגברים לנשים  ומיועד בלבד  נוחות  מטעמי  זכר בלשון  מנוסח התפקיד תיאור

   HR@YADHANADIV.ORG.IL הגשת מועמדות בדוא"ל:

 . 10.06.2022 :תאריך אחרון להגשת מועמדות 
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