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 מקולורדו, ארה"ב HIPמורים/ות לאולפן עברית לתוכנית 

           

קהילה היהודית בקולורדו, של ה DJDSביה"ס  מטעםכנית ותל מורים/ות לאולפן עבריתבימים אלה אנו מחפשים 

, יתד ושיפור מיומנויות השפה העברתכנית ייחודית ואינטגרטיבית ללימוהינה  HIP. המיועדת לתלמידי כיתות י' וי"א

מגיעה לארץ למשך חמישה  . הקבוצהיהודי בישראל ובעולםהוחיזוק הקשר לעם  היכרות עם החברה הישראלית

וחווה תכנית מעמיקה ואינטנסיבית הכוללת לימודי אולפן, טיולים בחבי הארץ  ינואר( –)בין החודשים דצמבר שבועות 

 יתי ברמת הנגב.כולל אירוח ב, ופעילויות משותפות עם נוער ישראלי מרמת הנגב

 תחומי אחריות:

 שעות לימוד 100-כ, בסגנון "אולפן עברית" תהוראת עברית פורמלי של הובלה. 

  בלתי פורמלי בסגנון "אולפן מטייל" ברחבי המועצה והארץהוראת של הובלה. 

  שונות רמותב ,מבוססת על הישגים לפי מטרות ברורותהבניית תוכנית לימוד . 

 תיכון רמת הנגב. עם כנית ווצוות הת עבודה בשיתוף פעולה עם 

 :דרישות התפקיד

  חובה –אזורית רמת הנגב והיכרות עמוקה עם המועצה והסביבה המועצה התושב/ת 

 חובה –ה' -בימים א' 16:00—09:00בין השעות  ,ינואר-פניות במהלך דצמבר 

  יתרון – גבוההדובר/ת אנגלית ברמה 

  "יתרון –עם תושבי חו"ל  ועבודהניסיון בהובלה "אולפן עברית 

  יתרון –ניסיון בעובדה עם נוער 

  יתרון –תעודות הוראה 

 שירות לאומיאו  שירות צבאי /תבוגר 

 אישורים נדרשים לעבודה עם נוער 

 

 כישורים רלוונטיים: 

 יכולת תקשורת בינאישית גבוהה 

 לעבודת צוות ועצמאית תיכול 

 'איש/אשת חינוך עם 'ראש גדול 

 מחת חייםאנרגיות גבוהות וש 

 יצירתיותו גמישות 

 עצמאות ואחריות 

 צוותה**שעות וימים יקבעו בהמשך יחד עם 

 פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 31.08.2021מועד פרסום המכרז:  -

 31.08.2021יאוחר מיום לא    jaredw@rng.org.ilקו"ח, תעודות והמלצות בציון המשרה נא לשלוח למייל  -

 .12:00בשעה 
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 פניות ללא אסמכתאות ותעודות, בהתאם לדרישות לעיל, לא תיענינה.  -

 מנהל שותפויות –ג'רד וייט  - 054- 7615329– טלפון לברורים:  -

 המרכז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד. בהצלחה!!! -
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