
 

 الوظائف الشاغرة 

 نبذة عن المنظمة

ديڤ  ياد مؤسسة
َ
ن
َ
ي  تنشط ه  

ية الصناديق أمانات عن بالنيابة إرسائيل ف  ي تهدف أنها حيث  روتشيلد، بعائلة  الخاصة الخير م المطلوبة الموارد لتوفير
ّ
 إرسائيل دولةي لتقد

ي حيوي  سليم، كمجتمع م  وديمقراط  ديڤ ياد تتابع وبذلك سكانها، جميع لصالح الفرص، تكافؤ  وبمبدأ اليهودية بالقيم يلي  
َ
ن
َ
ية األعمال طريق ه . روتشيلد لعائلةي الخير

ي السياسة خالل من يسىع الصندوق  
ي والعادات ينتهجها الت   

ي والعالقات يتبعها الت   
ي األساسية القيمي حسب  للترصف يقيمها الت   

ي لنفسه وضعها الت  اهة، وه  ز   والذكاء النز

ام اتيجية المبادرات وإدارة تكوين عىل الصندوق يركز إذ. واالحنر ، التفوق مجاالت عىل تركز ِمنح وتقديم اإلسي  ، المجتمع األكاديم  رةيوالطفولةيالتعليميالبيئة،يالعرب  
ّ
  .يالمبك

ه أنشطة الصندوق يدعم ّي المتي  ّ ي  التذكارّية والحدائق الطبيىع   
ة،ي السنوات خالل يقود  أنه حيث هنديڤ رمات ف  وع تنفيذ اإلرسائيلّية، الوطنّية المكتبة مع بالتعاون األخير   مشر

دها
ّ
ين الحادي للقرن ومالءمتها تجد  . والعشر

امج عن  ة/مسؤول  Programme officer|   والمشاري    ع النر
 الوظيفة عن  نبذة

امج عن المسؤول سيعمل ي ومشاري    ع فعاليات تنفيذ عىل الطاقم أفراد مع بالتعاون  المضامير ي طاقم ضمن والمشاري    ع الي   
ي العمل ف   تشمل. الصندوق لدى المتنوع الخير

ي  والمساعدة المواضيع، وتصنيف البيانات جمع  الوظيفة  
اكات وإدارة جديدة مشاري    ع وإنشاء القائمة، المشاري    ع مرافقة ف   الحاصلير ي بينها ومن الخارجية، الجهات مع الشر

ها الحكومية والوزارات الدراسية، الِمنح  عىل امج عن المسؤول سيعمل. الصناديق من وغير ي كامل عضو بصفة والمشاري    ع الي   
  ،هنديڤ بياد الخاص المضامير ي طاقم ف 

ي وسيساهم  
كة، الدراسة ف  ي  الصندوق برامج تطبيق بشأن واالستشارة والتحليل المشاكل، حل عىل ويساعد المشي   

 . محددة أهداف تحقيق سبيل ف 

الرئيسية المهام

ي  بما  -  االجتماعية  للمواضيع  والدراسة  المسح  
 عىلي  المعتمدة  الدراسة  ذلك  ف 

 . والبيانات البحث

اكات  ومرافقة  تطوير  العمل  عالقات  تكوين  معرفة  -  االجتماعية  والمشاري    ع  الشر

كاء  مع  والمستقرة  والمفتوحة  الفعالة، ،  الشر ي  الميدانيير   
  التقييمي  إىل  تستند  والت 

ي  للمشاكل  المستمر  
ورية  والوسائل  االستجابة  تتطلب  الت  ام  لذلك،  الرص   وااللي  

ك  . معها والتعامل الصعوبات عىل بالتعرف المشي 

انيات،  عمل،  خطة  بموجب  الدراسية  الِمنح  ومتابعة  دراسة   ومعالم  ومير 

ات  .ومؤرسر

ز )  مكتوبة  مستندات  إعداد ية  باللغتي  ز ية  اإلنجلن    قرارات   اتخاذ  لغرض(  والعنر

اتيجيةي  والمستندات  الِمنح  وملخصات  الِمنح،  استمارات  مثل  وتخطيط  االسي 

 والمدير  األمناء،  فيهم  بمن  الصندوق،  لدىي  المصلحة  ألصحاب  المخصصة

ي والزمالء التنفيذي،  
كاء العمل ف  . الخارجيير ي والشر

ورية  والمهارات المواهب  الضز

    المعرفة
ز
ي  التجربة  –  والتطبيق  التخطيط  ف  

  ف 

اكات،  المشاري    ع  إدارة ي  والشر   عمليةي  برؤية  والتحىل 

  المعقدةي  المشاكل  حل  عىل  وبالقدرة  وتطبيقية،

  متعددةي  العمليات  إدارة  وعىل  متسق  بشكل

 . المصلحة وأصحاب الالعبير ي

  التفاصيل،ي  إىلي  ينتبه  -  قوية  تنظيمية   مهارات

م  يحدد  وبمشاركتها،  المعلومات  بتوثيق  ملي  

ي  األولويات،  
  ويديري  المحددة  بالمواعيد  يف 

ي المشاري    ع  . إنجازها حت 

 

 موضوع تعلم عىل القدرة -  التعلم عل  القدرة

 مسح المتنوعة، والدراسة المعرفة عىل بناء ي معقد

،  
  أفكار طرح ألجل البيانات وتحليل جمع ميداب 

ي وتنمية مفيدة  . النقدي التفكير

  بالقدرة  يتحىل -  واإلبداع التعلم عل  االنفتاح

  نظر وجهات من والعوائق المشاكل إىل النظر عىل

ا مختلفة
ً
اكات الحلول عن بحث  المتنوعة والشر

 للمعلومات عمله مالءمة عىل وقادر والمبدعة،

ة والظروف الجديدة ي عىل القدرة. المتغير  التفكير

ي توجه  عىل والحفاظ الصندوق خارج  .عمىل 

، أشخاص مع بفعالية يعمل - التعاون   مختلفير 

ي التعليقات ويلتمس ي الزمالء ويستشير  
  العمل ف 

ة لهم أشخاص ومع   الصلة، ذات والمعرفة الخي 

 آرائه عن  مختلفة آراء ي يملكون الذين فيهم بمن

 .الشخصية

 إىل النظري عىل قادر -  التحليل عل  القدرة

 . مختلفة زوايا من والفرص المشاكل

 آخرين أشخاص مع التواصل عل  القدرة

 عىل بالقدرة يتحىل  - طاقم ضمن والعمل

ية ز ية واإلنجلب   مكان العمل: أورشليم القدس  % 100حجم الوظيفة:  اللغات: العبر

https://www.yadhanadiv.org.il/he


 2الصفحة  

كاء مع ورصاحة بانفتاح التحاور  وزمالء، رسر

. ممتازة شخصية مهارات صاحب

 

ة المهنية  الخلفية والخبر

o ي التجربة  
امج وقيادة تطبيق ف   .المشاري    ع أو الي 

o ة ي الخي   
ي العمل ف   

ي - معقدة تنظيمية بيئة ف   
ي الثالث القطاع منظمات ف   

ي  أو/و التجاري أو العام القطاع إرسائيل، ف   
اتيجية االستشارة تقديم مجاالت ف   . التنظيمية أو االسي 

o ة ي والسهولة الخي   
 . األرقام مع العمل ف 

o درجة BA  .عىل األقل 

ديڤ ياد
َ
ن
َ
   للتنوع تروج ه

ز  وتدعو  الوظيفز شح االجتماعية الفئات كافة من المرشحي   . المنصب لهذا  للنر

ه لكنه  إال ليس  الراحة لدواع   المذكر بلغة الوظيفة وصف صياغة  تمت
ّ
 . سواء حد عل  والرجال  للنساء  موج

شح يد خالل  من النر    النر
ز
ون    HR@YADHANADIV.ORG.IL: اإللكنر

 .الهاتفية التوجهات عل  الرد يتم  لن

mailto:hr@yadhanadiv.org.il

