
                                   

 

 

 לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט )חמש( בע"מ

 שוהם "דילר עמיתי"  תכנית ת/רכז ה/דרוש

 (75% המשרה היקף) 

 סקירה כללית:

י"א שמטרתה -תכנית עמיתי דילר מייסודה של קרן משפחת הלן דילר, הינה תכנית חינוכית חווייתית לכיתות י'

 די. לחזק זהות יהודית ולקדם מנהיגות בקרב נוער יהו

קהילות המשתתפות בתכנית, בשבע מדינות ברחבי העולם ביניהן ארצות הברית, ישראל,  32-היא אחת מ שוהם

 אוסטרליה, אנגליה, דרום אפריקה וארגנטינה. 

התכנית מאופיינת בכך שלכל קהילה בישראל יש קהילה שותפה בחו"ל  הכוללת קבוצות של עשרים בני נוער 

 העולם. המשתתפים בכל קהילה ברחבי

 

 חודשי התכנית, תכנית עמיתי דילר תתמקד בנושאים שלהלן: 12במהלך 

 יהודית זהות ופיתוח גילוי ●

 מנהיגות כישורי ויישום פיתוח ●

 היהודי והעם התפוצות עם קשרים ●

 עולם ותיקון קהילתי שירות ●

 פלורליזם של וקבלה הבנה ●

 

חניכי דילר בקהילה מעבר לים. שתי הקבוצות ישתתפו  חניכים בקהילה בהתאמה לעשרים 20מדי שנה ייבחרו 

, יומית חד ופעילות שבוע סוף שבתוני ,לשבועיים כאחת סדנאיים מפגשים בתכנית חינוכית  מקבילה, הכוללת:

 ולומדים מבקרים וחבריהם הישראלים הנוער בני במהלכושוהם ב ימים כעשרה בן פסח לפני קהילות מפגש סמינר

 עמיות לחווית העולם מכל הקבוצות כל בין המפגיש בישראל כשבועיים בן קיץ סמינרשוהם, ב תהיהודי הקהילה על

 .מעמיקה

 

 היבטים מהותיים של המשרה:

ם בהתא השנה למהלך המתוכננים  התכנית פעילות וכל שבתונים, הקבוצה מפגשי והובלת התאמה, פיתוח ●

 .החינוכית התכנית ומאפייני, דילר של ולמטרות חזוןל

 שנה כל עבור המשתתפים 20 בחירת ותהליך הראיונות ביצוע, הגיוס, השיווק ניהול ●

 התכנית של המלווה והסטודנט הצעירים המדריכים שני, התכנית משתתפי 20-ל וליווי הנחייה, הדרכה ●

 השותף הישראלי הרכז עם בשותפות ובישראל המקומית בקהילה סמינרים של ופיקוח הובלה, תכנון ●

 דילר תכנית הנחיות עם בתיאום התכנית הערכת וכן החינוכית התכנית של שוטף ופיתוח מההתא ●

  מנהלית ותמיכה  המקומי המנהל פיקוח תחת התכנית תקציב תפעול ●



                                   

 

 ובסמינרי ובינלאומיות ארציות וידיאו בשיחותו ילרד עמיתי תכנית של צוות בישיבות פעילה השתתפות ●

 .מקצועי פיתוח

 אחרים מקומיים ארגונים עם פעולה בשיתוף מקומית התכנית קידום ●

 החניכים חוויית לאיכות ולתרום להבין להם שיסייעו ממוקדות בדרכים התכנית ובוגרי הורים שילוב ●

 וטיולים סמינרים, אימפקט\עולם תיקון של פרויקטים, שבתונים, מפגשים של לוגיסטי וניהול תכנון ●

 

 השכלה וניסיון בהדרכה:

 .רלוונטי תחום או יהדות לימודי, סוציאלית עבודה, פסיכולוגיה, בחינוך ראשון תואר לבעלי יתרון ●

 , פיתוח מנהיגות צעירה, עשייה חברתית בקהילהיהודית זהות לפיתוח תכניות של והובלה בפיתוח ניסיון ●

 תכנית ניהול או פיתוח, קבוצות הנחיית,  חוויתי/פורמלי בלתי בחינוך ניסיון ●

 

 דרישות )כישורים, יכולות(:

 .פורמאלי בלתי בחינוך/נוער בני והנחיית בהדרכת וניסיון ידע ●

 נוער בני עם אישי קשר יצירת יכולת ●

ישראלית והקשר לעם היהודי בתפוצות, ערכים -בהנחיית נושאים כמו: זהות היהודית וניסיון אישי חיבור ●

 יהודיים וערכים חברתיים וכד'.

 במשך הדרכה ומערכי פרויקטים ולהוביל אחריות עצמם על לקחת הנוער בני את להוביל ציםלהע יכולת ●

 .השנה

 ות ,מועצות המקומיות ובתי הספר.רשוי גם בכללותם, תפקיד שותפי של רחבה רשת עם לעבוד יכולת ●

 גבוהה ברמה אנגלית ●

 קבוצה עם אפקטיבית ינטראקציהא לקיים בכדי הנדרשים חזקים ותקשורת ארגון, חינוך, הנחיה כישורי ●

 צוותים עם יעילה בצורה פעולה ושיתוף, צוותים הובלת, קהילות מנהיגי, הורים, נוער בני של מגוונת

 שותפים

 ל ואדמיניסטרציה הכוללים ניהול תקציב, תכנון לוחות זמנים ותקשורתניהו מיומנויות ●

 תכנית של הבינלאומית הרכזים לקבוצת ולתרום בינלאומית שותפות במסגרת פעולה בשיתוף לעבוד יכולת ●

 דילר עמיתי
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