
 
 
 

 

 

 הובלת קשרי תאומות בין בתי הספר בארץ ובתפוצותשים רכזים חינוכיים לדרו – רשת בתי הספר התאומיםל

 

שואפת לייצר מפנה תרבותי חיובי ביחסי ישראל והתפוצות, באמצעות פיתוח תחושה של שייכות רשת בתי הספר התאומים 

 ל רחבי העולם. ומשפחה יהודית עולמית בקרב תלמידים, מורים והורים, בישראל ובכ

 התוכנית משותפת לסוכנות היהודית, משרד החינוך ומשרד התפוצות.

 בהיקף שעות גמישאנו מחפשים כעת רכזים לליווי פדגוגי ואחריות על ההפעלה של בתי הספר התאומים בארץ ובתפוצות 

 2020ובהעסקה זמנית עד לסוף דצמבר 

 תיאור התפקיד:

כל זוג בתי ספר:  סיוע וליווי ביצירת קשרי עבודה, בנייה של תכנית עבודה  הבניית תכנית תאומות חינוכית עבור .1

 שנתית בהתאם לסטנדרטים ולדרישות החינוכיות

אחריות על הפעלת תוכנית התאומות בבתי הספר באמצעות מפגשים פיסיים ווירטואליים עם בתי הספר  .2

 ם בתפוצותהישראלים ושיחות ליווי טלפוניות / וידאו עם בתי הספר והשותפי

 גישור תרבותי וסיוע בתקשורת בין מנהלי ורכזי התוכנית בבתי הספר התאומים .3

 שתתפות בישיבות צוות ותהליכי הכשרה, כנסים וימי עיון.ה -שותפות  בצוות רשת בתי הספר התאומים  .4

 מעורבות ותמיכה בתהליכי הערכה שוטפת של התכנית בבתי הספר .5

 

 דרישות התפקיד:

 ובה. ניהול, מדעי החברה, מדעי הרוח, חינוך, עבודה קהילתית וכו'. ח -ום רלוונטי השכלה אקדמית בתח .1

 חובה -תעודת הוראה  .2

 יכרות טובה מאד עם מערכות החינוך בארץ ובתפוצות ועם החיים הקהילתיים בתפוצותה .3

 נתיים לפחות.ש –בעל/ת ניסיון מוכח בעבודה חינוכית פורמלית ו/או בלתי פורמלית  ורקע חינוכי  .4

 שית גבוהה ויכולת הפעלה של צוותי עבודהאי-בעל/ת  תקשורת בין .5

חובה. נדרש כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשתי השפות ברמה גבוהה  –עברית שפת אם. אנגלית ברמה גבוהה מאוד .6

 מאוד. שפות נוספות יתרון

 יכולת עבודה בסביבה דיגיטלית ושימוש בכלים דיגיטליים ומערכות מידע .7

תכונות אישיות: יכולת ארגון וכושר ביצוע ברמות גבוהות, יכולת להבחין בין עיקר וטפל, שירותיות, חריצות, ראש גדול,  .8

 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות

התפקיד כולל עבודה בשעות גמישות בהתאם לצרכי השטח )ליווי בתי הספר בתפוצות( כמו כן נדרשות נסיעות לבת  .9

 שתהספר ולמטה הר

 השתתפות בימי עבודת צוות במשרדי הרשת במושב נחם )ליד בית שמש( לפי הצורך. .6

 

הסוכנות היהודית שומרת לעצמה הזכות לבחור במועמד העונה על חלק או כל ההצעה מנוסחת בלשון זכר ופונה לשני המינים.  

 . הדרישות לעיל

 . רק פניות מתאימות יענו. schooltwinning@jafi.orgלכתובת קורות חיים מפורטים יש להעביר 
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