
  

 היהודיתיליזציה  וולצימרכז קורת 

 קורת לציוויליזציה היהודית מרכז  מנהל/ת  מכרז לתפקיד:

 רקע 

  –   אנו  שותפות בין אוניברסיטת תל אביב,מרכז חדש המוקם כציוויליזציה היהודית הוא  קורת למרכז  

  את   של היהדות כציוויליזציה, שואף המרכז לחזק   על בסיס התפיסהמוזיאון העם היהודי וקרן קורת.  

  מורשת   כנכס  היהודית   הצוויליזציהמחקר של  , לימוד ועניין  ,העם היהודי, לקדם התחדשות   לכידות 

 חדשנות ושיתופי פעולה יצירתיים.  פתחול ,, למשוך תלמידים ומתעניינים מהעולם כולועולמית 

של אוניברסיטת  האקדמית  המצוינות היתרונות המצטברים של שלושת שותפיו:  מתבסס עלהמרכז 

כניות  ושל העם היהודי, ות   הגדול ביותרמוזיאון  ה  -  מיצובו של 'אנו'תל אביב בלימודי יהדות וישראל,  

למידע נוסף  ללימודי העם היהודי.  ת קורע"ש של בית הספר הבינלאומי  והותיקות   הגלובליות החינוך 

 .  כאןראו 

הפיתוח וההוצאה לפועל של  על    האחראי/ת   ,מרכזלמרכז קורת לציוויליזציה יהודית דרוש/ה מנהל/ת  

 . הפיקוח הכולל על המרכזתוכניות המרכז החדש, ניהול השותפות המשולשת ו

 אחריות תחומי 

תחת   • המנהל עבודה  המרכז    ניהול,  המרכז  של  הועד  היעדים  פעילות  ויישום  לאור 

 האסטרטגיה  

   מיליון דולר לחמש שנים  10בגובה של של תקציב ניהול אחריות ו •

 בין שותפי המרכז ההלימה המיטבית קשר והבטחת ניהול ה •

 באמצעות שותפויות ויוזמות חדשותהרחבת פעילויות המרכז,  •

 היח"צ ברמה הלאומית והבינלאומית ניהול מערך •

 ייעודי אינטרנט פיתוח ותפעול אתר  ניהול •

 והגשת דוחות המעריכים את השפעת המרכז הכנת  •

 רלוונטייםהגורמים הקשרים והתחייבויות פיננסיות בין   ניהול •

 ת עבודה ותקציב ויעדים שנתיים, תוכני קביעת ויישום  •

 מיומנויות וכישורים

 רחב היקף בתחום החינוך מיזם הול ארגון או ניסיון בני •

 מקצועיות מערכות יחסים ושותפויות  בטיפוחת ומצוינ ות יכול •

 עניין מרובים   בעלי  התקשרויות בין, לפתח ולתחזק  ייצרכישורים בינאישיים מצוינים ויכולת ל •

 ההיסטוריה היהודית והיהדות הישראלית  יהדות התפוצות,היכרות עם  •
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 ניסיון בעבודה עם שותפים בינלאומיים ובסביבה בינלאומית •

 ניהול תקציבים והפקת דוחותבפיננסי  רקע •

 כישורים בתחום יחסי הציבור, שיווק ומיתוג  •

 ניסיון במיזמי פיתוח תוכן •

 ניסיון בפיתוח, יצירה ותפעול של תוכניות •

 ציוויליזציה כ לתפיסת היהדות זיקה חזקה היכרות ו •

 היהודי העכשווי בשדה המקצועיאוריינות במחשבת ישראל ו •

 תואר ראשון )תואר שני יתרון( השכלה:  •

 בכתב ובעל פה  ,אנגלית ועברית שליטה מלאה בשפות:  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Koret Center for Jewish Civilization 

Executive Director: Job Description 

Background: 

The Koret Jewish Civilization Center is a joint partnership between Tel Aviv University, 

ANU – Museum of the Jewish People, and the Koret Foundation. Through the prism of 

Judaism as a civilization, the center aspires to strengthen connections within the 

Jewish people, to promote renewal, interest, study and research of the Jewish 

Civilization as a world heritage, attract worldwide interest, and advance innovation 

and creative collaborations. 

In order to fulfil its mission, the Center will harness the accumulative advantages of its 

three partners: TAU’s unparalleled resources in Jewish and Israel Studies, ANU’s 

standing as the preeminent museum of the Jewish people, and the Koret International 

School for Jewish Peoplehood’s creative education programs. Learn more about the 

Center here.  

The Koret Center for Jewish Civilization is looking for an Executive Manager who will 

be responsible for overall supervision of the Centre, as well as coordinating all major 

initiatives under the Center's framework.  

Job Responsibilities 

• Working under its Management Board, supervise the Center’s activity and 

implement its strategy  

•  Liaise and ensure synergy between Center partners 

•  Lead expansion through new partnerships and initiatives 

• Oversee international marketing and promotion 

• Oversee development and operations of the Center’s dedicated website 

• Prepare and submit reports evaluating the Center’s impact 

• Oversee financial relationships and obligations between relevant parties, and 

manage large-scale budget (millions of NIS)  

• Establish and implement annual targets, workplan and budget 

Skills and Qualifications  
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• Strong affiliation with the concept of Jewish Civilization  

• Literacy in Jewish Philosophy and the contemporary professional Jewish field  

• Management experience in an organization or a large-scale educational 

project  

• Excellent ability to cultivate relationships and partnerships 

• Excellent interpersonal skills and ability to establish, develop and maintain key 

relationships with multiple stakeholders 

• Familiarity with the Jewish diaspora, Jewish history, and Israeli Judaism 

• Experience in working with international partners and in an international 

environment 

• Financial acumen with a strong ability to manage and administer budgets and 

produce reports  

• Strong PR/ marketing/ branding sensibility 

• Experience in content development  

• Experience in development, creation, and operations of programs 

• Bachelor’s degree- required (Masters’ degree is an advantage) 

• Fluency in English and Hebrew (Speech and Writing)  
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