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 שגרירי נוער רמת הנגב כניתולת מובילה /מדריך

תיכון אזורי שהיא תוכנית משותפת בין  נוער רמת הנגב תוכנית שגריריל /המובילמדריך/ה בימים אלה אנו מחפשים 

עד  2021 אוקטוברמ תתקייםהתוכנית . וי"א י' המיועדת לתלמידי כיתותבקולורדו,  DJDSיהודי הביה"ס רמת הנגב ו

ים עם בני נוער מקולורדו, יקשרים איש צרומפגשים רבים, י, מסע חוויתי יעברו המשתתפים במהלכה, ו2022 מאי

בחו"ל רמת הנגב ומדינת ישראל  ייצגו את. המשתתפים מועצתיתהישראלית, ההיהודית,  ,אישית םהזהות אתיחזקו 

מקולורדו ת נוער אירוח של קבוצ תית כוללנתכהקולורדו. ב השותפה של רמת הנגבהיכרות עמוקה עם הקהילה ויזכו ל

 . 2022וביקור בקהילה היהודית בקולורדו בחודש אפריל  ,2021 בחודש דצמבר

 תחומי אחריות: .1

  במהלך השנה במפגשים וסמינריםבאופן אישי ישראלי ההנוער של ליווי, הדרכה ותפעול צמוד .

 כולל סופי שבוע

 בילה קמהקבוצה הד עם טיולים וסיורים בכל רחבי הארץ יחה של והובל הבנייHIP חודש  מקולורדו(

 דצמבר(

  בנושאים שונים  אנגליתבלויות באופן בלתי פורמאלי בעברית ומפגשים ופעי שלוהובלה בנייה

 יהדות התפוצותישראלית והחברה הישראלית,  מורשת, זהות יהודית, זהות אישיתלקשורים ה

  בי הארץ ובחו"ל, ברחבמועצה שוניםמול מוסדות ניהול המערך הלוגיסטי 

  עבודה בתיאום קבוצתHIP רמת הנגב תיכוןוצוות  מקולורדו 

  

 דרישות התפקיד .2

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

  חובה – גבוההברמה ועברית דובר/ת אנגלית 

 ( במהלך התאריכים 24\7זמינות מלאה )ליוויכנית וולטובת הכנת הת 05.01.2022 – 28.11.2021 

HIP – חובה 

  חובה –נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות 

  יתרון –ניסיון בחינוך בלתי פורמלי 

  יתרון –ניסיון הדרכתי עם נוער אמריקאי 

 שירות לאומיאו  ת שירות צבאי/בוגר 

 אישורים נדרשים לעבודה עם נוער 

 

 כישורים רלוונטיים: .3

 יכולת תקשורת בינאישית גבוהה 

 לעבודת צוות ועצמאית תיכול 

 וגמישות יצירתיות 

 'איש/אשת חינוך עם 'ראש גדול 

 אנרגיות גבוהות ושמחת חיים 

 תיאומים, הסעות והכד' – 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.ilנא לשלוח למייל קו"ח, תעודות והמלצות בציון המשרה  -

 .12:00בשעה 

 פניות ללא אסמכתאות ותעודות, בהתאם לדרישות לעיל, לא תיענינה.  -

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

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