
  
 
 
 

 
 

 
 המקומי  לשלטון הצוערים לתכניותקבוצה  ת/רכז לתפקיד קורא קול

 ' דלמסלול הצוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני, מחזור 
 למסלול הצוערים לחינוך הבלתי פורמלי, מחזור ג' 

 : הגדרת התפקיד 
 הובלה והנחיית קבוצה של משתתפים בפרופיל גבוה •
 פיתוח וליווי אישי של המשתתפים  •
 שנתית -רבכתיבת תכנית עבודה שנתית בראיה  •
 ניהול שיתופי פעולה אקדמיים וחוץ אקדמיים •
 העברת תוכן מקצועי  •
 מבנה שבוע דינאמי (כולל סמינרים, ימי עיון ועוד) •
 תפקיד ממלכתי באוריינטציה של שירות ציבורי  •
 מחויבות לשנתיים לפחות •

 
 סף:  תנאי 
 ניסיון בהנחיה והדרכת קבוצות בוגרים •
 משתתפים בוגריםניסיון בליווי וחניכה אישית של  •
 יתרון   -ניסיון בהובלת תהליכי שינוי  •
 יתרון   –חובה. תואר שני בתחום רלוונטי  –תואר ראשון  •
 יכולת ניהול עצמאי •
 עבודה תחת עומס וריבוי משימות  •
 יתרון   –רקע בעבודה במגזר הציבורי / שלטון מקומי  •
 יתרון  -שליטה בשפה הערבית  •

 
 01.08.21-עבודה בהעבודה בהיקף משרה מלאה , תחילת 

 6.2117.עד לתאריך  career@rothschildcp.comקו"ח יש לשלוח לכתובת מייל 
 
 
 

   *ה תענינ מתאימות פניות רק*

 שותפויות רוטשילד מעריכה גיוון ומעודדת מועמדות ומועמדים ממגוון רקעים * *

מנהיגות ת ות לשיפור השלטון המקומי בישראל על ידי טיפוח והכשרת קבוצות הפועלותכני ןצוערים לשלטון המקומי' הינ –ת 'רוטשילד ותכני
ת מיועדת לצעירים ולצעירות מוכשרים ו. התכנישונים (תכנון אורבני, חינוך בלתי פורמלי ומינהל ציבורי) לניהול מקצועי בתחומים מוניציפאליים

להביא לשיפור איכות השלטון המקומי בפריפריה החברתית  במטרהחברתית ובעלי מוטיבציה להשפיע, המבקשים לשלב מצוינות אקדמית 
בשיתוף משרד  אוגרפית במדינת ישראל ובכך להוביל להקטנת פערים חברתיים וכלכליים בין הפריפריה למרכז ובין ציבורים שונים בחברה.והגי

 עתודות לישראל ומפעל הפיס.משרד החינוך, הפנים, 
פויות פועלות מגוון תכניות מנהיגות: שותפויות אדמונד דה רוטשילד הינה בית לתוכניות עתודה למנהיגות צעירה בחברה הישראלית. תחת השות

צוערים לחינוך הבלתי פורמאלי, תקווה ישראלית צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני, שגרירי רוטשילד, קו הזינוק, צוערים לשלטון המקומי, 
המגוון בחברה הישראלית ופועלת לצמצום באקדמיה, מובילים באקדמיה ועוד. בבסיס כל התוכניות התפיסה כי יש לפתח מנהיגות המייצגת את 

 פערים וקידום שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית.
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 نداء إلشغال منصب منّسق/ة مجموعة لبرامج المتدربین للحكم المحليّ 

 لمسار المتدربین لالستراتیجیة والتخطیط الحضرّي، الفوج الثامن
 تربیة الالمنھجیة، الفوج الرابع لمسار المتدربین لل

 الوصف الوظیفي: 
 قیادة وتوجیھ مجموعة من المشاركین البارزین  •
 التنمیة والدعم الشخصي للمشاركین  •
 كتابة خطة عمل سنویة من منظور متعدد السنوات  •
 إدارة التعاون األكادیمي وغیر األكادیمي  •
 تمریر مضامین مھنیة  •
 (یشمل الندوات واألیام الدراسیة والمزید) بناء برنامج أسبوعي دینامیكي  •
 المنصب ھو منصب رسمي ذو توجھ نحو الخدمة بالسلك العام  •
 مسار التربیة الالمنھجیّة.  - سار اإلستراتیجیة والتخطیط | إلتزام لثالثة سنوات على األقل م  -إلتزام بالعمل لسنتین على األقل  •

 
 شروط القبول: 

 مجموعات الخریجینخبرة في توجیھ وإرشاد   •
 خبرة في المرافقة واالرشاد الشخصي للمشاركین الخریجین •
 أفضلیة   -خبرة في قیادة عملیات تغییر  •
 أفضلیة  –لقب ثاني بمجال ذي صلة  إلزامي.  –لقب أول  •
 قدرة على االدارة الذاتیة المستقلة  •
 العمل تحت الضغط وخالل تعدد المھام  •
 أفضلیة  –الحكم المحلي خلفیة في العمل بالقطاع العام /  •
 أفضلیة لمتحدثي اللغة العربیة  •

 
 01.8.2021الوظیفة عبارة عن وظیفة كاملة، بدء العمل في 

حتى موعد   career@rothschildcp.com  یرجى إرسال السیرة الذاتیة على البرید االلكتروني
 17.6.2021أقصاه 

 
 
 

 *سیتم الرد فقط على التوجھات المالئمة*

 *تثمن شراكات إدموند دي روتشیلد التنّوع وتّشجع مرشحین ومرشحات من خلفیات متنّوعة * 

قیادة لالدارة المھنیة متدربّون للحكم المحلّي” ھي برامج تنشط ألجل تحسین جودة الحكم المحلّي في إسرائیل عبر تطویر وتأھیل مجموعات  -برامج “روتشیلد 
البرامج معدّة للشبان والشابات الموھوبین الراغبین بالتأثیر ودمج  منھجیّة، واإلدارة العاّمة).الال بالمجاالت البلدیة والمحلیة المختلفة (التخطیط الحضرّي، التربیة 

ة إسرائیل، وبذلك أن یقودوا عملیات تقلیص لحي المجتمعیة والجغرافیة في دوالتمیّز األكادیمي والمجتمعّي بھدف أن یقودوا تحسین جودة الخدمة المحلیة بالضوا
بالتعاون مع وزارة الداخلیة، وزارة التربیة والتعلیم، “عتودوت  الفجوات االجتماعیة واالقتصادیة بین الضواحي والمركز وبین المجتمعات المختلفة في البالد.

 السرائیل” ومفعال ھبایس.
سفراء  في إطار الشراكات تنشط عدة مشاریع وبرامج قیادة: شراكات إدموند دي روتشیلد بیتًا للبرامج القیادة المستقبلیة الشابة في المجتمع االسرائیلي.تشكل 

مل إسرائیل باألكادیمیا، طالئعیون في روتشیلد، خط االنطالق، متدربّون للحكم المحلي، متدربّون لالستراتیجیة والتخطیط الحضرّي، متدربّون للتربیة الالمنھجیة، أ
تكمن في لّب كافة البرامج الرؤیة بأنھ ھناك حاجة بتمنیة قیادة تمثّل التنّوع في المجتمع االسرائیلي وتعمل على تقلیص الفجوات  غیرھا المزید.مسار واألكادیمیا، 

 وتشجیع وترقیة تكافؤ الفُرص في المجتمع االسرائیلي.
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