
 

 

 

 נגבלפיתוח מנהיגות בלתכנית "קו הזינוק" 

 , נגב מזרחימשרה( 75%-65%) .תרכז  .הדרוש

לאיתור, להכשרה ולליווי של עתודת מנהיגות חברתית, ערכית, מגוונת ופורצת דרך בפריפריה החברתית והגיאוגרפית  2002תכנית "קו הזינוק" פועלת מאז שנת 

בניות מחשבה ופעולה המגדילות את הפערים של מדינת ישראל. במודל עומק יחיד מסוגו, אנו טווים רשת של צעירים מחוללי שינוי, המבקשים לקרוא תיגר על ת

, בתהליך  25ועד לגיל  15מלווה צעירים מוכשרים ובעלי פוטנציאל גבוה החל מגיל  התכנית החברתיים בישראל ומרחיקות אותנו ממציאות של טוב משותף.

חמישה קבוצתי ואישי, שעיקרו פיתוח להצלחה, הכשרה לעשייה ואחריות חברתית ויצירת הזדמנויות להתפתחות אישית ולהשפעה חברתית. התכנית פועלת ב

( ושלב 18-22)  חברה וקהילה(, שלב 15-18שלב תיכון )גילאי  –שלבים  3ים והנגב המזרחי. לתכנית , גליל מערבי, גוש דן, ירושלגולןאזורי פעילות: גליל 

 (.22-25)  קריירה ואקדמיה

 

התפקיד מורכב מליווי קבוצה בשלב  .רכז/ת אחראי/ת על מכלול תחומי הכשרת המשתתפים לפיתוח מנהיגות מחוללת שינויה

 ילה של התוכנית:התיכון ומליווי משתתפים בשלב חברה וקה

בהנחיית קבוצה תהליכית, ליווי אישי, הובלת מסעות חינוכיים בשטח והכשרה לעשייה יזמית  (15-18רכזים/ות בשלב תיכון )( ליבת התפקיד של 1)

 ואקטיביסטית. 

בליווי אישי המותאם באופן ישיר לכל משתתף/ת, הובלה של סמינרים וכנסים לרכישת כלים  (18-22רכזים/ות בשלב חברה וקהילה )של ( ליבת התפקיד 2)

 ופיתוח תודעה חברתית, והכשרה להרחבת השפעה.

 :תיאור התפקיד

 הכשרת המשתתפים ללמידה, למאמץ, ליצירה ולפיתוח זהות מנהיגותית באמצעות למידה והתנסות 

  ליווי תהליכי התפתחות אישיים 

 בשלב תיכון( ליך קבוצתי דינאמיהנחיית תה( 

  בשטח ו מסעות חינוכייםתכנון, הפקה והוצאה לפועל של-INDOOR  

 (והשפעה בתוך מסגרת שינוי מדיניות ,תהליכי שינוי חברתי )שינוי קהילתי, יזמותהכשרה ל 

 פיתוח תודעה חברתית רחבה, חיבור לעשייה מקומית והנגשת הזדמנויות ושיתופי פעולה 

  בצוות אזורי ובצוות ארצישותפות 

 :התפקידדרישות 

  חובה  –תואר אקדמי בתחום רלוונטי 

 רקע וניסיון מוכח בפיתוח מנהיגות / הדרכה / ליווי אישי / הנחיית קבוצה תהליכית 

 רקורד של עשייה חברתית / הובלת מיזמים חברתיים, מודעות חברתית גבוהה 

 ם ורמת אנרגיה גבוהעצמאות, יוזמה, יכולת עבודה עם אנשים מגווני 

  יכולת דרישה והצבת סטנדרטים גבוהים תוך מתן יחס אישי ומכיל 

 חובה –)נגב מזרחי(  מגורים באזור הפעילות 

  חובה –התחייבות לשנתיים 

 חופשותו ערב-ת גם עבודה בשעות אחה"צוכולל המשרות 

  בקיסריההשתתפות בישיבות צוות שבועיות באזור והכשרות ארגוניות אחת לחודש 

 

  negev.org-mori@magalקורות חיים ומסמכים יש להגיש למייל 
 רק קורות חיים מתאימים יענו
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