
 

 דרושים 

 על הארגון

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

 . וגיל רך   חינוך, המתמקדים בתחומי מצוינות אקדמית, חברה ערבית, סביבה

 Programme Officer | סביבה בחברה הערביתתכניות   מנהל
 רקע 

עם פוטנציאל  פתח התערבויות  ל   מעוניינתיד הנדיב  .  מזה מספר שנים  בישובים ערבייםמקומיים  פרויקטים סביבתיים  ב ומכת  תתכנית הסביבה של יד הנדיב  

י המנהיגות  היכולות הארגוניות וחיזוק    ;וברמה האזורית  הערביותהמקומיות  ברשויות    יםניהול הסביבתיתכנון וההשיפור  ב  תוך מיקוד  ,תר והשפעה רחב 

צים לקדום מכחלק בלתי נפרד מהמא  ושאים אלהנ  םכיום הזדמנות לקד אנחנו מזהים  והגברת מעורבות הציבור הערבי בנושאי סביבה.    ;בתחומי הסביבה

לשיפור  בקדום תהליכיםומנהיגות מקומית זיהוי התפקיד המרכזי של רשויות מקומיות  מ ו ;מקידום סדר יום אזרחי ;  כלכלי בחברה הערבית-תוח החברתיפי ה

   .איכות הסביבה בחברה הערבית

 התפקיד על 

חברה מצב הסביבה בבשיפור  כדי לקדם יוזמות ופרויקטים העוסקים    בהתכנית חברה ערבית ותכנית סבי   משותף של  בשיתוף עם צוות יעבוד    התכניות   מנהל 

רשויות ,  מענקים  מקבלי  ביניהם  חיצוניים  גורמים  עם  שותפויות  וניהול  ,פרויקטים  ליוויהקמה וב  סיוע ,  נושאים  ומיפוי  נתונים  איסוף  כולל  התפקידערבית.  ה

דום מהלך לשילוב תושבי ישובים ערביים בפרויקט משמעותי לשיקום נחל ייכללו ק  מנהלבשלב הראשון, משימות ה .  תייםממשל   םמשרדי גופים ומקומיות,  

 יוזמה ליצירת מנהיגות סביבתית ביישובים ערביים.  דום יוקולפיתוח מקיים במרחב בצפון הארץ 

 

כזיות משימות מר 

  מתוך   למידה  רבותל   –  חברתיים  -סביבתים    נושאים  של  ולימוד  מיפוי

 . ונתונים מחקר

, אפקטיביים  עבודה  יחסי  לייצר  ידע     –    ופרויקטים  שותפויות  וליווי  פיתוח

 של  שוטפת  הערכה  על  המבוססים,  בשטח  שותפים  עם  ויציבים  פתוחים

 משותפת  ומחויבות,  לכך   הנחוצים  והאמצעים  מענה  הדורשות  הבעיות 

 . עמם  ולהתמודדות קשיים לזיהוי

  דרך   אבני,  תקציב,  עבודה  לתכנית   בהתאם  מענקיםשל    וליווי  בחינה 

 . ומדדים

  טופסי  כגון  (ותכנון  החלטות  קבלת  למטרת )  כתובים  מסמכים  הכנת

  העניין   לבעלי  המיועדים  אסטרטגיים  ומסמכים  מענקים  סיכומי,  מענקים

.חיצוניים ושותפים  לעבודה עמיתים, ל "המנכ , הנאמנים כולל, הקרן של

יכולות וכישורים נדרשים

אסטרטגית,    –  ויישום   בתכנון  ידע חשיבה 

 ראיה  בעל,  ושותפויות  פרויקטים  בניהול  ניסיון

  בעיות   לפתרון  יכולת,  ויישומית  פרקטית

  תהליכים   ולניהול   שיטתי  באופן  מורכבות

 . עניין  ובעלי שחקנים מרובי

  מחויב ,  לפרטים  לב   שם  –  חזקים  ארגון  כישורי

 מספר   לבצע   מסוגל,  מידע   ושיתוף  לתיעוד

  עומד ,  קדימויות  קובע ,  זמנית  בו  משימות

פועל    לסיומם  עד  פרויקטים  ומנהל  בזמנים

 . ומיצר שיתופי פעולה 

  על  מורכב  נושא ללמוד יכולת – למידה יכולת

  איסוף, שדה מיפוי, מגוונים ומחקר ידע  בסיס

  וחשיבה תובנות גיבוש לטובת נתונים וניתוח

 . ביקורתית

  100%אחוזי משרה:  יתרון(   אנגלית ) ערבית ו שפות: עברית 

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


 יכולת בעל – ויצירתיות ללמידה פתיחות

  מפרספקטיבות וחסמים בעיות על הסתכלות

  ושותפויות פתרונות חיפוש תוך שונות

 עבודתו  להתאים מסוגל, ויצירתיים מגוונים

 לחשוב יודע. משתנים ותנאים חדש למידע 

 . מעשית גישה על ולשמור לקופסא מחוץ

 

  להבנות יודע  – צוות ועבודת תקשורתיות

, ועמיתים  שותפים עם  וכנות  פתוחות שיחות

. מעולים בינאישיים כישורים בעל

 

רקע ונסיון מקצועי 

o אם ערבית ברמת שפת  דובר 

o  ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות ערביות 

o  נסיון בעבודה עם ארגונים לשינוי חברתי וסביבתי 

o בינמגזריים  פרויקטים והובלת ביישום ניסיון 

o  ארגוני  או אסטרטגי  ייעוץ בתחומיניהולי או  יתרון לרקע 

o סביבה ואקולוגיה  / אדריכלות נוף העירוני  יתרון לרקע בתחום התכנון / 

o נתונים  עם בעבודה ונוחות ניסיון 

o עדיפות לתואר שנילפחות ראשון תואר ,  

 . 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 בדוא"ל:הגשת מועמדות  

 פניות טלפוניות לא תעננה. 
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