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 במקולורדו, ארה"  HIPה חברתי לתכנית /מדריך

בקולורדו, המיועדת לתלמידי  DJDS יהודיה מטעם ביה"סתכנית ל /תמדריך/ה חברתיבימים אלה אנו מחפשים 

היכרות עם החברה  ,ללימוד ושיפור מיומנויות השפה העברית תכנית ייחודית ואינטגרטיביתהינה  HIP. וי"א כיתות י'

ודשים ח. הקבוצה מגיעה לארץ למשך חמישה שבועות )ביהודי בישראל ובעולםהוחיזוק הקשר לעם  הישראלית

פעילויות משותפות עם  ,חבי הארץרינואר(  וחווה תכנית מעמיקה ואינטנסיבית הכוללת לימודי אולפן, טיולים ב-דצמבר

 .אירוח ביתי ברמת הנגבומרמת הנגב  נוער ישראלי

 :תחומי אחריות .1

  ,במהלך ביקורם הנוער האמריקאי באופן אישי וקבוצתי של צמוד  ליוויוהדרכה תפעול התוכנית

 סופי שבוע.  בכולל  ,בישראל

 /פיםנוסת צוות אשליווי לטיולים וסיורים בכל רחבי הארץ יחד עם מורה דרך ואיש 

 לימוד עברית, )מפגשים ופעילויות באופן בלתי פורמאלי באנגלית בנושאים שונים  והעברתנייה ב

 (ישראלית ועודהחברה ה, יתישראלמורשת זהות יהודית, 

 כניתובמהלך הת הקבוצההמערך הלוגיסטי של אירוח  ניהול 

  רמת הנגב תיכון צוות עם הישראלית ו הקבוצהעם עבודה בתיאום 

 

 :התפקיד דרישות .2

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

 חובה – דובר/ת אנגלית ברמה שוטפת 

 ( במהלך התאריכים 24\7זמינות מלאה )לטובת הכנת התכנית  05.01.2021 – 28.11.2021

 חובה – כנית עצמהווהדרכה במהלך הת

 חובה – נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות 

 יתרון – ניסיון בחינוך בלתי פורמלי 

  יתרון –ניסיון הדרכתי עם נוער אמריקאי 

 ת שירות צבאי/שירות לאומי/בוגר 

 אישורים נדרשים לעבודה עם נוער 

 רישיון נהיגה 

 

 כישורים רלוונטיים:

 יכולת תקשורת בינאישית גבוהה 

 לעבודת צוות ועצמאית תיכול 

 וגמישות יצירתיות 

  ראש גדול'איש/אשת חינוך עם' 

 אנרגיות גבוהות ושמחת חיים 

 תיאומים, הסעות וכד' – יכולת עבודה וניהול מערך לוגיסטי 
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 פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 31.08.2021מועד פרסום המכרז:  -

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

 .12:00בשעה 

 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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