
 

 الوظائف الشاغرة 

 نبذة عن المنظمة

ديڤ
َ
ن
َ
م دولة    مؤسسة ياد ه

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

إرسائيل كمجتمع  تنشط ف 

م بالقيم اليهودية وبمبدأ ت ية لعائلة روتشيلد. الصندوق يسىع سليم، حيوي وديمقراطي يلي   ديڤ طريق األعمال الخير
َ
ن
َ
كافؤ الفرص، لصالح جميع سكانها، وبذلك تتابع ياد ه

ي وضعها لنفسه  
الت  القيم األساسية  ي يقيمها للترصف حسب 

الت  ي يتبعها والعالقات 
الت  ي ينتهجها والعادات 

الت  اهة،وهي  من خالل السياسة  ز ام  والذكاء  النز ركز  إذ ي  .واالحنر

، البيئة والتعليم ي ، المجتمع العرب  اتيجية وتقديم ِمنح تركز عىل مجاالت التفوق األكاديمي ّ  الصندوق عىل تكوين وإدارة المبادرات اإلسي  ه الطبيىعي . يدعم الصندوق أنشطة المتي  ّ

ة، بالتعاون مع المكتبة ي رمات هنديڤ حيث أنه يقود خالل السنوات األخير
ين.   والحدائق التذكارّية ف  دها ومالءمتها للقرن الحادي والعشر

ّ
وع تجد  الوطنّية اإلرسائيلّية، تنفيذ مشر

بية والتعليم   مسؤول/ة برامج، مجال التر
ديڤ 

َ
ن
َ
بوي لدى مؤسسة ياد ه نامج التر  نبذة عن التر

ي  
ديڤ إىل تحسير  المستوى التعليمي لطالب المدارس ف 

َ
ن
َ
بوي لدى مؤسسة ياد ه نامج الي   من خالل تحسير  جودة التدريس واإلدارة للمدارس.  يسىع الي 

ً
إرسائيل، خاصة

ر  . وأخير كاء المختلفير  بية والتعليم، بالتعاون مع الشر ي مجال الي 
ديڤ بادرت ونفذت مبادرات مختلفة ف 

َ
ن
َ
ا بادر الصندوق بالتعاون مع وزارة عىل مر السنير  كانت مؤسسة ياد ه

بية والتعليم إىل إطالق برنامج مي ا من العام  الي  ي تخدم الطالب من خلفية اجتماعية اقتصادية منخفضة. اعتبارر
ي المدارس الت 

ا     2016شاريم: التحسن ف 
ر
كان الصندوق متورط

ية(   ي برنامج "نظرة" )"هشكفا" بالعي 
ديڤ  -ف 

َ
ن
َ
. ساهمت مؤسسة ياد ه ي للمعلمير 

ا بتحسير  جودة التطوير المهت  عت  أساسر
ُ
ي ت
اتيجية الت  ي إنشاء التلفزيون   بمعت  اإلسي 

ا ف 
ر
سابق

روشاه"   و"أفنيه  )مطاح(،  بوية  الي  التكنولوجيا  المفتوحة، ومركز  والجامعة  بوي،  بية    –الي  الي  ي مجال 
ف  التطبيقية  األبحاث  ومبادرة  المدرسية  للقيادة  اإلرسائيىلي  المعهد 

ي ا
بية والتعليم ف  ا من المبادئ لمجال الي 

ر
ي تم التوصل والتعليم. تجسد هذه المشاري    ع عدد

ديڤ بشكل عام: االستفادة من األبحاث والدروس الت 
َ
ن
َ
لصندوق، ولمؤسسة ياد ه

ام بالم ي وطويل المدى، واالبتكار، والتوجه نحو التأثير عىل نطاق واسع مع االلي   اتيج  ي إرسائيل، والتفكير اإلسي 
عايير المهنية، والتطبيق المرن  والمدعوم  إليها حول العالم وف 

بية والتعليم ومنظماباألدلة و  ي العمل هم وزارة الي 
كاؤنا الرئيسيون ف  ام المتبادل. رسر ت القطاع الثالث البارزة والواعدة  إقامة التعاونات المبنية عىل الرصاحة، والمهنية واالحي 

ي هذا المجال.  
 العاملة ف 

 نبذة  عن الوظيفة

امج المبادرات المركزية واإلسي   افق مسؤول/ة الي 
افق/سي  ي مواضيع متنوعة  سير

بية والتعليم،    -اتيجية ف  ، والدمج ما بير  التكنولوجيا والي  ي للمعلمير 
عمليات التطوير المهت 

، واإلبداع وتعزيز الشر   -والقيادة المدرسية والبحث والتطوير   ي
اكات،  وكذلك سيقوم/ستقوم بمتابعة األداء من خالل القياس والتقييم. تتطلب هذه األعمال الحكم والرأي المهت 

انيات.  ي الفهم والقدرة عىل تحليل المير 
ي ظروف معقدة، وف 

بية والتعليم، وفهم عمليات التطبيق ف  ي ذلك مع وزارة الي 
 بما ف 

ي متابعة ملف متنوع من الهبات  
امج ف  ي التوجهات إىل الصندوق، وتطوير الخطوات المتعمدة، ومراقبة المشاري    ع ا  -سيساعد/ستساعد  مسؤول/ة الي 

لقائمة، واالعتناء النظر ف 

اكات، وتطوير ومر  وي    ج للشر  مثل دراسة مجاالت المحتوى الجديدة، والي 
ً
اعاة العالقات، ومالءمة النشاط  بنجاحهم والتقييم الدوري. وُيتوقع بأن تشمل هذه الخطوات أعماال

 
ً
امج فضل وي    ج للي 

ّ الظروف، والتحفير  والدفع للترصف وللي  ي ضوء التعرف عىل الفرص وتغير
  عن جمع الجهات ذات االهتمام. ف 

بية والتعليم بمختلف جوانبه؛ تحريك ال بوي والفهم الجذري لجهاز الي  /ة يتمتع/تتمتع بالقدرات التالية: اإلدراك الي  ،  المرشح/ة المثاىلي عمليات ومتابعة المهام؛ التفكير التحليىلي

ي األشياء؛ يتحىل/تتحىل بمو 
اتيجية وعىل التمعن ف  ي إرسائيل؛ ومهتم/ة بالتعلم والتحسن  والقدرة اإلسي 

بية والتعليم ف  قف عمىلي من حل المشاكل المعقدة المرتبطة بمجاالت الي 

 المستمرين. 

 

ية اللغات:  ية واإلنجلير  :  أورشليم القدس مكان العمل:  % 100حجم الوظيفة:  العي  بية والتعليم المدير المباشر  غال فيشر مدير مجال الي 
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المهام األساسّية 

اتيجيات اإلستر تطبيق   المرافقة   – مرافقة  ومراقبة  ومتابعة  المستمرة، 

نتائج   عىل  والحصول  األهداف  تحقيق  عىل  كير  
الي  مع  القائمة  اتيجيات  اإلسي 

اتيجيات  تستند إىل المعطيات. إدارة العالقة مع الجهات القائمة عىل تطبيق اإلسي 

ي مع اإلتاحة العالية. 
ي الوقت الحقيق 

ي حل المشاكل ف 
 وتقديم الدعم ف 

 

 إىل مرحلة تطوير الهبة   المسؤولية   – رة الهباتإدا
ً
ي تعود أوال

عن تكوين الهبات الت 

مع المنظمة، ثم تمر بمرحلة رفع الهبة عىل أمناء الصندوق لتتم المصادقة عليه، 

لتنتهي عند مرحلة متابعة التطبيق. ستشمل المتابعة المستمرة ومرافقة الهبات 

الدورية مع  المنظمات المستحقة للهبة   عىل سبيل المثال ال الحرص المحادثات

انيات واستيفاء أهداف الهبة.   ومتابعة برنامج العمل والمير 

 

اكات الشر وتطوير   إدارة  –  إدارة  للهبات،  المستحقة  المنظمات  مع  العالقة 

إدارة  ستتم   . المختلفير  االهتمام  ذوي  مع  العالقات  وإدارة  الجديدة  اكات  الشر

ي الهب
ا من  العالقات مع مستحق ّ

ر
ام المتبادل، وانطالق ات بناًء عىل المعرفة واالحي 

اف بمهنية الجهة المستحقة للهبة. لغرض  كة ومن االعي  الرغبة بالدراسة المشي 

اكات الجديدة، يتعير  عىل  اكات القائمة والتعرف عىل فرص تطوير الشر إدارة الشر

الم الحقل  ي 
ف  ا/ملمة  ملمر يكون/تكون  أن  امج  الي  عن  بفوائده المسؤول/ة  ي 

هت 

 . كاء القائمير   ومساوئه والعمل عىل ترسيخ العالقات مع الشر

 

ي مواضيع المحتوى
 
المؤتمرات   حضور  – الدراسة وتطوير الفهم الشامل ف

ي الهبات، من أجل التعلم وتوسيع  
كاء ومستحق ّ واللقاءات الدراسية مع الشر

ي مجال النشاط، والدراسة المستمرة من خالل الزيارات الميدانية،  
المعرفة ف 

وذلك بهدف   -وحضور المؤتمرات الدولية والمبادرة لعقد محادثات مهنية  

ي المعرفة الموجودة وال
تعرف عىل االتجاهات الجديدة  ضمان اإللمام ف 

ي من شأنها التأثير عىل تطوير المبادرات وعىل عمليات صنع 
ات الت  والتغيير

بية والتعليم  ي إطار مجال الي 
القرار. سيتم القيام بجزء كبير من الدراسة العملية ف 

ضمن الصندوق والتعاون مع أفراد الطاقم اآلخرين. 

ورية المواهب وال مهارات الض 

بجدية،   العمل  عىل  والقدرة  المبادرة،  روح 
اهة وبرزانة   وباعتدال، وبي  

 

ي  اتيج   القدرة التحليلية والتفكير اإلسي 

 

الخدمة   تقديم  عىل  والقابلية  العالقات،  إدارة 

 األديبة والتفاعلية  

ا    القدرة العالية عىل التعلم ذاتير

 

وموجه   عمىلي  بشكل  للمهام  الهدف إنجاز  صوب 

ومتابعة برامج العمل، وتميير  العنارص المهمة عن  

 غير المهمة

 

حل  عىل  والقدرة  واإلبداع  والعملية،  التفاؤل 

 المشاكل المعقدة 

 

ي 
 التفكير االنتقادي واالنتقاد الذاب 

 

ية الرائعة والقدرة عىل العمل ضمن  العالقات البشر

كاء الخارجيير   طاقم داخىلي ومع  الشر

ة المهنية  الخلفية والختر

o   .بوية وعىل منظمات القطاع الثالث بية والتعليم: التجربة أو التعرف عن كثب عىل السياسة الي   التعرف عىل مجال الي 

o  .ي مجاالت االهتمام المفصلة
 األفضلية ألصحاب مزي    ج من التعرف المبارسر أو التجربة ف 

o   /ي إدارة المشاري    ع
بية والتعليم/ الخلفية  األفضلية ألصحاب تجربة مهنية من خمس سنوات عىل األقل ف  ي الي 

بوية/ األبحاث والتطوير ف  وتقديم االستشارة للجهات الي 

ي مجال التكنولوجيا/ تقديم االستشارة للمنظمات التجارية أو االجتماعية. 
 ف 

o  .ي مجال اهتمام ذي صلة
 درجة ماجستير )عىل األقل( ف 

o   ا، باللغتير ا أو شفهير ، سواء خطير ية.  القدرة الرائعة عىل التعبير ية واإلنجلير   العي 

o  .ي البالد وخارج البالد
االستعداد للسفر ف 

شح لهذا المنصب.  ي وتدعو المرشحي   من كافة الفئات االجتماعية للتر
ديڤ تروج للتنوع الوظيف 

َ
ن
َ
 ياد ه

يد اإل شح من خالل مراسلة التر
: يرجر التر ي التالي

ون  بية   hr@yadhanadiv.org.ilلكتر مع اإلشارة إل اسم الوظيفة: مسؤول/ة برامج، مجال التر
 والتعليم. 

 لن يتم الرد عىل التوجهات الهاتفية. 

 

mailto:hr@yadhanadiv.org.il

