
 

 דרושים

 על הארגון

פועלת בישראל מטעם נאמנויות קרנות פילנתרופיות של משפחת רוטשילד, אשר מטרתה 'הפניית משאבים לקידום מדינת ישראל כחברה בריאה,  יד הנדיב

חת חיונית ודמוקרטית המחויבת לערכי היהדות וליצירת הזדמנויות שוות לכל תושביה וזאת על מנת להמשיך ולפתח את המסורת הפילנתרופית של משפ

הקרן מתמקדת ביצירה ובניהול  –יושרה, תבונה וכבוד  –. הקרן שואפת לפעול  במדיניותה בנוהגיה וביחסיה  על פי ערכי יסוד שהציבה לעצמה רוטשילד'

ון הזיכריוזמות אסטרטגיות ובמתן מענקים המתמקדים בתחומים מצוינות אקדמית, חברה ערבית, סביבה וחינוך. הקרן מממנת את פעילות פארק הטבע וגני 

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

  הערבית בחברה במדעים הצטיינות לקידום השותפות מנהל
 השותפותעל 

 הערבים התלמידים מספר אך, ומדעים הנדסות ללימודי ובהרשמה לאוניברסיטאות ערבים תלמידים בכניסת מבורכת התקדמות חלה האחרונות בשנים

 בכירים עובדים, מתקדמים לתארים תלמידים עבור יותר אף נכון הדבר. יחסי  באופן נמוך עדיין בהם ומצטיינים באקדמיה ומדעים הנדסות לימודי שבוחרים

-ב להצטיינות פוטנציאל בעלי תלמידים קידום באמצעות, זה במצב משמעותי לשינוי להביא שואפים אנו. הערבית מהחברה סגל ואנשי טק ההיי בתעשיית

STEM ותעשיה אקדמיה אנשי, חינוכיים גורמים, הנדיב יד כמו פילנתרופיים גורמים בין תחבר השותפות. לאקדמיה הכניסה ועד הביניים חטיבת משלב .

 . STEM-י הבלימוד להצטיין והיכולת המוטיבציה עם לאקדמיה שמגיעים הערבים התלמידים במספר משמעותי לגידול להביא מטרתה

 לכניסה ועד ב"מחט, הארץ  בכל מצטיינים ערבים תלמידים עבור המיועדות במדעים פורמליות בלתי חינוך בתוכניות תמיכה באמצעות תפעל השותפות

 מדעים ללימודי המודעות וקידום, בתחום הפעילות על ומחקר הערכה ביצוע , קיימות תוכניות בין חיבור, חדשות תוכניות להקמת תפעל היא. לאקדמיה

   .  הערבית החברה בקרב מצטיינים לתלמידים

 על התפקיד

  השותפות. ובתעשייה החינוך במערכת, בממשלה וגרמים, תוכן שותפי, פילנתרופיות קרנות מול עבודה תוך – השותפות וניהול הקמה היא התפקיד ליבת

 .הקרן מטעם והנחייה לליווי יזכה אשר עצמאי כפרויקט ותתנהל, שנתיים של ראשונית לתקופה הנדיב ביד תתארח

תחומי אחריות מרכזיים 

, עתידית וקיימות מקצועית צמיחה תאפשר אשר שותפים תשתית בניית
 אקטיבית שותפים קהילת ויצירת, חינוכיים שותפים וגיוס איתור לרבות

 .השותפות להצלחת המחויבת ופעילה
 

, התקדמות  אחרי  מעקב  –  השותפות  בידי  הנתמכות  קיימות  תוכניות  ליווי
 .ולמידה תמיכה, שונות תוכניות בין חיבור, הערכה

 
 כדי  בארגונים ותמיכה, שותפים, צרכים זיהוי – חדשות תוכניות קידום
 ר.מחסו קיים בהם בתחומים חדשות לימודים תוכניות שיבנו

 

 יכולת עם ל"ובחו בארץ דומה ניסיון ומתוך, קיימות תכניות מתוך למידה
 .הפרויקט במסגרת ליישמם שאפשר ופעילויות לקחים לגזור

 
 פיתוח להמשך הפעולה והערכת מעקב מודל גיבוש – והערכה מדידה
 .הפרויקט ושיפור

 
 מצוינות של קהילה לגיבוש מובילה כתוכנית והצבתה השותפות מיתוג
 דרכם את לפלס הערבית מהחברה למצטיינים לסייע  בכוחה אשר ערבית
.בתעשייה או באקדמיה אם בין מבטיחה קריירה לעבר
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וכישורים נדרשיםיכולות 

 של הקמה ויכולת יזמית חשיבה – יזמות
 מסוגה וראשונה ייחודית ארצית תשתית

 שיקדמו  אקטיביים  מהלכים  הובלת  תוך,  בארץ 
  .מצוינות

 
 מתוך מעמיקים פעולה שיתופי בניית

. מחויבות ותחושת להט ,מומחיות, אמינות

 ולרתום לאחרים תחושות אלו לשדר תומסוגל
 .משותפת לעשיה אחרים

 
 עם היכרות – הערבית בחברה התערות
 הרלוונטיים והמעגלים הערבית החברה
 וגיוס רתימה יכולת כולל, הפרויקט לקידום

 .הפרויקט מטרות קידום למען שלה

 אקדמית מצוינות קידום לנושא מחויבות
 .הערבית בחברה במדעים

 

  

רקע ונסיון מקצועי 

o יתרון לבעלי ניסיון בתחומי המדעים או הנדסה  ,תואר שני ומעלה 

o  שנים לפחות 5ניסיון בתכנון והובלת פרויקטים או ניסיון ניהולי של 

o מיומנויות תקשורת מעולות הן בע"פ והן בכתב בעברית ובאנגלית 

o  יתרון –שליטה בשפה הערבית  

  . כאחד  וגברים לנשים פונה אך  זכרתיאור התפקיד מנוסח בלשון 

 19.4.2020עד לתאריך  hr@yadhanadiv.org.il הגשת מועמדות בדוא"ל:

 פניות טלפוניות לא תעננה. 
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