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דרוש/ה
יועץ/ת לתחום החברתי במרכז מדעני העתיד
מרכז מדעני העתיד
מרכז מדעני העתיד לקידום מחוננים ומצטיינים של קרן מיימונידיס הוקם במטרה להעניק לתלמידות ולתלמידים
מצטיינים ומחוננים אפשרויות משמעותיות למיצוי הפוטנציאל הייחודי שלהם באמצעות השתתפות בתוכניות ייחודיות,
איכותיות ומובילות בתחומים מגוונים .המרכז שואף ליצור קהילת בוגרים מומחים בתחומים שונים ,משפיעים ופורצי
דרך ,שיהוו את נבחרת העילית של החברה בישראל ,ויסייעו בהתמודדות עם האתגרים הגדולים של המדינה והעולם.
לאתר מרכז מדעני העתיד – .www.madaney.net
פעילות חברתית בתוכניות מרכז מדעני העתיד
היועץ/ת החברתי/ת י/תפעל ליישום מטרות מרכז מדעני העתיד בתחום החברתי כדלקמן:
• חיזוק תחושת השייכות של תלמידי ובוגרי תוכניותיו ,כקבוצת איכות ,מובילה ומשפיעה במדינת ישראל ואת
מחויבותם לתרום לקידום החברה והמדינה בתחומים אלו – במסגרת מטרה זו ,נקבע היעד לבנות את
תלמידי ובוגרי המרכז כקבוצת איכות ,מגובשת ומלוכדת ,המהווה משאב עבור חבריה.
• מימוש הפוטנציאל של משתתפי התוכניות – במסגרת מטרה זו נקבע היעד שתלמידי התוכניות יצטיינו
במיומנויות המאה ה 21-בכל התחומים – האישי ,התוך האישי והבין אישי.
הפעילות החברתית בתוכניות המרכז תורמת לבניית יחסים וקשרים בין משתתפי התוכנית ,מדגישה את תחושת
השייכות ,מעשירה את מגוון ההתנסויות החברתיות של המשתתפים ,מסייעת בפיתוח מיומנויות חברתיות ואישיות,
מקנה כלים להתמודדות במצבים מורכבים ובכך מטפחת כישורים אישיים ,בין אישיים וחברתיים של משתתפי
התוכנית.
מבין תוכניות המרכז ,דגש מיוחד מושם על הפעילות החברתית בתוכניות אלפא ואידיאה ,בהן נערכים שני מחנות קיץ
בני שבועיים הכוללים לינה ,אשר מהווים נדבך מרכזי בתוכנית .בתוכנית אודיסיאה מופעלת תוכנית תומכת לימודים
עם היבטים חברתיים ,ואף בנבחרות ישראל במדעים ,מופעלות פעילויות הפוגתיות לפי הצורך.
תיאור התפקיד ותחומי האחריות:
ברמת מרכז מדעני העתיד:
• מתן יעוץ למרכז מדעני העתיד באשר ליישום המטרות ,היעדים ומדדי ההצלחה בתחום החברתי.
• סיוע למנהלי התוכניות בהטמעת מדיניות המרכז בתחום החברתי מול המוסדות האקדמיים המפעילים את
התוכניות ,לרבות דרכי פעולה שונות ומגוונות.
ברמת המוסדות האקדמיים:
• סיוע בבניית תוכנית חברתית בהלימה למטרות מרכז מדעני העתיד ,תוך התייחסות לפרופיל התלמידים הייחודי
במוסד האקדמי.
• סיוע בנושאים מינהליים הקשורים לקבלת אישורים  /עמידה בדרישות חוזרי מנכ"ל (אישורי טיולים ,קייטנות וכיו"ב)
• סיוע בבחירת הצוות החברתי והכשרתו.
• ליווי שוטף בהתאם לצורך ,לרבות סיוע בפתרון בעיות ומשברים חברתיים בקבוצה בשיתוף עם היועצת החינוכית.
• סיוע בבניית תוכנית חברתית מפורטת עבור מחנות הקיץ (תוכניות אלפא ואידיאה בלבד).
• הובלת פורום רכזים חברתיים במוסדות האקדמיים (תוכניות אלפא ואידיאה בלבד).

השנציים

דרישות התפקיד:
• תואר ראשון לפחות ,עדיפות לתואר שני
• בעל/ת ניסיון של לפחות  5שנים בעבודה חינוכית-חברתית עם נוער וניסיון בפיתוח תכנים
• ניסיון בעבודה עם נוער מחונן/מצטיין -יתרון
• יתרון יינתן למועמד/ת בעל/ת היכרות עם נהלי משרד החינוך בתחום הבלתי פורמאלי לרבות חוזרי מנכ"ל
רלוונטיים (טיולים ,קייטנות ,מחנות קיץ וכדומה)
• דרישות אישיות :חשיבות מיוחדת ליחסי אנוש מצוינים .יכולת תכנון ,הבנת מערכת ,עבודת צוות ,עבודה בלחץ,
יוזמה ,ייצוגיות ,אחריות ,רישיון נהיגה ,שליטה מלאה בתוכנות אופיס
• היקף משרה 30% -תחילת עבודה -מיידי
• בחודשי הקיץ תידרש זמינות גבוהה ונוכחות פיזית במוסדות האקדמיים
הגשת מועמדותelif@maimonidesfund.org :
מועד אחרון להגשת מועמדות :יום ג' 1 ,בפברואר  ,2022ל' שבט תשפ"ב
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