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קבוצה והנחייה במפגשים הקבוצתיים על בסיס המתווה הובלת  -בתכנית שגרירי רוטשילד קבוצהמנחה 
, כאשר הדגש במסגרת שנה ב' בתכנית הוא על היבטים חברתיים תוכן ארגוניים(דה והעברת מערכי הארגוני )למי

האקדמיות והתעסוקתיות  -מגוון האפשרויות הנגשתכלכליות ומתן כלים לשינוי מדיניות. -בסוגיות חברתיות
לשגרירים ככלי לפיתוח אישי. קיום שיחות אישיות עיתיות וזמינות לשיחות טלפוניות ופרונטליות במקרי הצורך. 

תיאום מול גופים שונים בארגון ומול מרצים חיצוניים. מעקב אחר תהליך הפיתוח האישי לכל שגריר בהתאם 
וציר ההתפתחות האישי. השתתפות והובלה בפעילויות כלל ארגוניות )הכשרות,  לתחום לימודיו, שאיפותיו

 סמינרים ועוד(.

  תיאור התפקיד:
יפה, תל אביב, ירושלים, מקבילות בכלל יחידות התכנית )תל חי, חמשרות  בשש, מדובר 50%*היקף המשרה 

 ₪. 4000שכר חודשי של  (.וקרית אונו שדרותבאר שבע, 
 .גרירותכעשרים שגרירים ושהמונה  –ריכוז והנחיית קבוצת סטודנטים  .1
 ליווי ופיתוח אישי, אקדמי ותעסוקתי של השגרירים. .2
 .מול שותפים וארגונים ליווי ציר העשייה החברתית של השגרירים .3
 הובלה וניהול פרויקטים חברתיים, כנסים וסמינרים מקומיים. .4
 גרירי רוטשילד. הקבוצות בתכנית ש רכזישייכות לצוות  .5
 

 :דרישות וכישורים נדרשים לתפקיד
 יתרון משמעותי. –חובה. תעודת מנחה קבוצה  –מגוונות ניסיון בעבודה עם קבוצות  .1
 יתרון. –יתרון. בוגר/ת תכנית מנהיגות  –היכרות ועבודה בתכניות פיתוח מנהיגות  .2
 יתרון.  –חובה. תואר שני  –בוגר/ת תואר ראשון  .3
 פניות לערב עבודה בשבוע לפחות.  .4
 התחייבות לשנתיים. .5
 ניסיון בבנייה והעברת תהליכי תוכן, הכשרה והדרכה. .6
 יתרון.  -כלכליות ומתן כלים לשינוי מדיניות-היכרות עם היבטים חברתיים בסוגיות חברתיות .7
 יכולת עבודה עצמאית ויכולת למידה גבוהה. .8
 ובעבודה עם סטודנטים.יכולות בינאישיות גבוהות בעבודה בצוות  .9

 יכולת עבודה בסביבה דינמית תוך ריבוי משימות. .10
 שחקנ/ית נשמה! .11

 
 25.05.21הגשת המועמדות תתבצע באמצעות מילוי השאלון המצורף עד לתאריך 

https://forms.gle/DitMHb7jgKUj997w8 

ת. תחת השותפויות פועלות מגוון דה רוטשילד הינה בית לתוכניות עתודה למנהיגות צעירה בחברה הישראלי שותפויות אדמונד
כניות מנהיגות: שגרירי רוטשילד, קו הזינוק, צוערים לשלטון המקומי, צוערים לחינוך הבלתי פורמאלי, תקווה ישראלית ת

 באקדמיה, מובילים באקדמיה ועוד.
ה כי יש לפתח מנהיגות המייצגת את המגוון בחברה הישראלית ופועלת לצמצום פערים וקידום שוויון בבסיס כל התוכניות התפיס

 הזדמנויות בחברה הישראלית.
אשר במקביל גיאוגרפית,  –כנית המנהיגות המובילה והיוקרתית לסטודנטים/יות מהפריפריה החברתית שגרירי רוטשילד, הינה ת

שנתית בדרכם להוות את המנהיגות החברתית במדינת ישראל. התוכנית פועלת -ה תלתללימודי התואר הראשון עוברים הכשר
 בעשרה מוסדות אקדמיה ברחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום.

https://forms.gle/DitMHb7jgKUj997w8

