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  החינוך מערכת  לקידום עצמאי כגוף  ופועל הציבור לתועלת  חברה הוא חינוכית, לטכנולוגיה המרכז ,מט״ח

  מתקדמת,  למידה  בסביבת  ללמוד  הזדמנות  תלמיד  לכל  להעניק  היא  מטרתנו  לה.  ומחוצה  בישראל
  התלמידים   את  שתציב  למידה  סביבת  -  איכותי  בתוכן  ועשירות  עדכניות  ופדגוגיה  טכנולוגיה  המשלבת

 .העתיד לאתגרי אותם ותכין הידע בחזית
  

 משרות 
 

 ( #1345) ולמידה  הדרכה מפתח/ת •
 ( #1361) קורסים  רכז/ת •
 ( #1364) ואדריכלות בנייה הנדסת בתחום בחינות לפיתוח  בחינות, רכז/ת •
 ( #1365) ואדריכלות בנייה הנדסת בתחום בחינות לפיתוח  בחינות, רכז/ת •
 (#1320) דיגיטלית  למידה מעצב/ת •
 ( #1357) בערבית תוכן מפתח/ת •

  
 CetJobs@cet.ac.il  למייל  ישירות קו"ח שליחת  : דרך  מועמדות הגשת

 המייל  בנושא המשרה' מס ציון עם
 
 

 
 

 ?מחפשים אתגר ועניין בעיר דינאמית , מתחדשת ומלאת אתגרים
בעיר והמשקיעה  המבוססת  הגדולה,  החינוך  לצוותים תקוה  -פתח מערכת  חדשים  חברים/ות  קולטת 

בשנת הלימודים הקרובה תשפ"ג  .חטיבות ותיכונים שמחכים לכם  23בתי ספר יסודיים ו  38בעיר    .המובילים
תלמידי חטיבות ותיכונים יקבלו יחס אישי ומסלול ייחודי כדי להצליח בדרך    16,532ו  תלמידי יסודי  20,173

 .שלהם
 

הייחודית   מהחוויה  חלק  להיות  הייחודי  בואו  ולמסלול  לתחום  והתאמה  מקצועי  וסיוע  תמיכה  ליווי,  עם 
 .שלכם/ן בהוראה

 
 :לפרטים ושליחת קורות חיים אתם/ן מוזמנים/ות לפנות

  
              yifahsh@ptikva.org.il יפעה.  – 7050578994
 
 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__home.cet.ac.il_jobs_-25D7-259E-25D7-25A4-25D7-25AA-25D7-2597-2D-25D7-25AA-2D-25D7-2594-25D7-2593-25D7-25A8-25D7-259B-25D7-2594-2D-25D7-2595-25D7-259C-25D7-259E-25D7-2599-25D7-2593-25D7-2594_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=qUKMqNlG7OBfUS3cVFgCDQ&m=wqflxJom712c0Uxjd7P7bm7Gr0C4MgrMzVNsgtZT6Kw&s=w1eLQ88dYSP5pLJpVL6A--OHM9tDvVckSJCaIgW9KUM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__home.cet.ac.il_jobs_-25D7-25A8-25D7-259B-25D7-2596-2D-25D7-25AA-2D-25D7-25A7-25D7-2595-25D7-25A8-25D7-25A1-25D7-2599-25D7-259D_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=qUKMqNlG7OBfUS3cVFgCDQ&m=zFUH2-xYRgE_pg2lYxWrPYfMGLvXeN7AVN8tcZZ1wI0&s=5jB83khBDI3WaDpY7BigdH0vBRnn8q9uLWGCOImGgg4&e=
https://home.cet.ac.il/jobs/%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa/
https://home.cet.ac.il/jobs/%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%9c/
https://home.cet.ac.il/jobs/%d7%9e%d7%a2%d7%a6%d7%91-%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa/
https://home.cet.ac.il/jobs/%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/
mailto:CetJobs@cet.ac.il
mailto:yifahsh@ptikva.org.il


 
 

 https://careers.topmatch.co.il/e4e/index.html לינק משרות 
 

 
 

e.org.il-https://b/משרות/ -קריירה/חיפוש 

 

 
 

 אודות: 
 לילדים  בעולם,  מסוגה  והיחידה   הראשונה  חברתי,   שינוי  מובילת  נוער,   תנועת   הינה   קרמבו´  של  כנפיים ' 

 בכנפיים  רואים   התנועה   פעילי   נוער.   ובני   ילדים   -  פעילים   אלפי   בתנועה   מיוחדים.   צרכים   ובלי   עם   ונוער 
 "התנדבות".  בה   לעשייה   מתייחסים   ואינם  שלהם   הנוער  תנועת   את   קרמבו   של 

́   של   כנפיים ́   אחה"צ,  בשעות   בשבוע   פעם   פורמאלית,   בלתי   נוכית, חי-חברתית  פעילות   מקיימת   קרמבו
 קבוצתית.  במסגרת -אישית חונכות  של   במודל 

 ונותנת  תקשורתיות(  חושיות/  מרחביות/   קוגניטיביות/   פיזיות/   )מגבלות   נכויות  רבי   ילדים  קולטת התנועה 
 לבין  בינם ו  עצמם,   לבין  בינם  חברתיות,   מיומנויות  לפיתוח  במכוונות  שלהם,   החברתיים  לצרכים   מענה 

 שלהם.  החונכים 
 

 משרות: 
  -באתר   הדרושים  בעמוד   מופיעות   כולן 

 ברחבי   סניפים   במגוון   ופתוחה   לסטודנטים   שמתאימה  בוגרים  רכזים   משרת   היא  המרכזית   המשרה 
 חלקית(  )משרה  הארץ 

 
https://www.krembo.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://careers.topmatch.co.il/e4e/index.html
https://b-e.org.il/קריירה/חיפוש-משרות/
https://www.krembo.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d/


 
 

 משרות:
 בשמיעה  לקות עם לילדים טיפולית חינוכית עמותה אביב,  תל - אביב  ברמת מיחא בית עמותת

 .הרך גיל ילדי עם ומלמדת חמה  בסביבה מקצועי בצוות עבודה חינוכית. סייע/ת מחפשים אנו
  .בתחום ממומחים עם צמודה הדרכה ניתנת
 בלבד   הבוקר בשעות עבודה

 **מועדפת עבודה**
 ילדים  עם עבודה עם לניסיון יתרון דרישות:

 הרך  בגיל לילדים אהבה
 ( ימים 3/4/5 לעבוד  )אפשר מלאה/חלקית למשרה אפשרות

 15:30/16:00-07:30 העבודה שעות
   

 מוביל/ה גננ/ת דרוש/ה ת"א מיחא בית לעמותת
 ואוהב  חם לבית מוביל/ה גננ/ת דרוש/ה אביב בתל שמיעה, לקוי  לילדים ,עמותה מיחא בית  של שיקומי יום למעון

 שלוש עד שנה חצי מגיל ופעוטות תינוקות של גן ניהול כולל התפקיד
 כולל:  התפקיד

  בגן הצוות את להוביל תיכול הורים, ושיחות דיונים  צוות, בישיבות פעילה השתתפות מקצועי,  רב בצוות עבודה יכולת
 לצרכים  בהתאם
 דרישות 
 חובה!!  -  מיוחד בחינוך רלוונטית השכלה

 גדול ראש
 אחריות

 ניהול  יכולת
 גמישות 

 התחום  את ללמוד גדול רצון
 נעימ/ה  סבלני/ת

 לשליחת קורות חיים :
hr@michata.org.il 

 

 
   משרות:

  א.נשים! אוהבים.ות מזה, ויותר ללמד, שאוהבים.ות א.נשים מחפשים אנקורי של הספר בתי

 יחד.  ולהתפתח לפתח אותם שמעניין ושמחים, קטנים מצוותים ובנויים הארץ ברחבי ממוקמים שלנו הספר בתי

  מעולים. פדגוגיה צוותי לפיתוח משוכללת פלטפורמה ומעולם מאז הייתה אנקורי

 חדשים. ורעיונות החלטות לקבל ומהירים מחשבתית  פתוחים שמחים, קטנים, שלנו הספר בתי
 <--לפרטים נוספים והשארת קורות חיים כנסו ללינק

https://ankori.microsoftcrmportals.com/applications/ 
  

 / https://ankori.co.il הכנסו שלנו לאתר

mailto:hr@michata.org.il
https://ankori.microsoftcrmportals.com/applications/?fbclid=IwAR0M1YNCGBcrc0CQfNjuVystconOS3NOaOGRIluC-p5tFo2-vLPYBclOXKA
https://ankori.co.il/


 
 

 וחברתיים.  תעסוקתיים חסמים עם  אנשים של בשיקום שעוסקת עמותה היא טוב שכולו קבוצת
 והחברתי,  התעסוקתי  השיקום  בעולם   חדשנות  להטמיע  עיניה:   לנגד  דרך  פורץ  חזון  עם  2005  בשנת   הוקמה  היא

 .מוגבלויות עם אנשים של שילובם את בפרט מודרות, אוכלוסיות של בחברה שילובן את להעצים ובכך
  רחב   במגוון  אקטיבי-פרו  שיקום  ידי על  בקהילה  וחברתית  תעסוקתית  והשתלבות  לקידום  פועלת  הקבוצה

 פעיל שותף בתהליך, אקטיבי להיות האדם עידוד ותוך ארצית בפריסה וחברתיים תעסוקתיים ההכשר מרכזי  של
 .שלו הדרך יעדי את ומוביל

  
 משרות: 

 שלנו  החברתית לחטיבה חברתיים רכזים
  כולל לפועל והוצאתן נפש למתמודדי חברתיים  ואירועים תרבות פעילויות של הכנה אחד מצד כולל התפקיד

 אישיות שיקום תכניות ובניית שירות מקבלי ליווי שני ומצד
 חוזר לסיפור  חנות אחראי ונציע: מחפשים שאנו נוסף תפקיד

 המסחריים היבטיה כל  על החנות וניהול תפעול גם כולל שהתפקיד
 תעסוקה  למיומנויות והדרכתם בחנות השירות מקבלי של אישי ליווי וגם

 
 להגשת מועמדות 

tov.org.il-anatt@s 
 
 
 

 
 

 בדקאנט:  שלנו  למשרות קישורים להלן
 ההוראה לסגל פדגוגית יועצת .1
 היברידית  דיגיטלית  למידה מעצבת .2
 למידה  מערכות מטמיע.ת .3

 
 

  

 
 בפנימייה   מדריכים

 מורים בביתי הספר 
 מיוחד   לחינוך  ספר  בבית  מחנכות 
 svetka@wizo.org  ל  חיים  קורות  שליחת

http://anatt@s-tov.org.il/
https://www.facebook.com/1664988270487729/posts/pfbid0fXcUwh6dGheJguWFCdyPArCNZnWQ1bKvciLeCaSFAqPdDvQMDxVV4yiWu8qauPPLl/?d=n
https://www.facebook.com/1664988270487729/posts/pfbid0ZkSs7hpJ79XiowcDFuuWwcjwvszVxKbTqggn2vYWd6LRADijE8snfySZzc1tXxgHl/?d=n
https://www.facebook.com/1664988270487729/posts/pfbid0LarFytMCnT9AfkMBsL81v7We5T2z6qArVUwY2eVYdPnzM8AXsExTxCgrQU7ext61l/?d=n
http://svetka@wizo.org/


 
 אודות: 

https://www.youtube.com/watch?v=mMaS9- שלנו: התדמית סרטון– ? ישראלי מסע מהו

gh9WQ 

 
 משרות: 

  ! מתרחבת ראלי יש מסע משפחת

 נוער.  בני  בקרב והישראלית הציונית היהודית הזהות לחיזוק הפועל מיזם הנו ישראלי מסע

 בשנה! משתתפים 25,000מ  למעלה חלק נוטלים בו ימים 6 בן וחוויתי חינוכי מסע זהו

 במסע. כמדריך הערכי  השיח את להמשיך אותך מזמינים אנו

  הנוער, בני עם  המפגש מחדש פעם כל אותנו ומרגש יות,פעמ חד החוויות מדהימים, יהיו הנופים

 וישראלית. ציונית יהודית, זהות בנושאי העיניים בגובה לדבר

  ישראלי! במסע כמדריכים אלינו תצטרפו ואחריה טיולים  מדריכי קורס הכשרת תעברו

 הישראלית. החברה גווני כל על  ולהשפיע להוביל להדריך, בואו

 משוחררים/סטודנטים/וכו'..  לחיילים ומשתלמת מתגמלת עבודה *

  יוני עד מספטמבר יוצאים מסעות *

  

 gh9WQ-https://www.youtube.com/watch?v=mMaS9 שלנו:  התדמית  סרטון–  ?  ישראלי  מסע  מהו

  

 מעוניינים? 

 : מיון ליום תזומנו  השאלון את שתמלאו אחרי  ,  המצורף השאלון את מלאו

https://docs.google.com/forms/d/1hWb2biMdUgnI7IdAMduExm8Q6FsYta7X3sDBVvxph0w/edit 

  

 - הנ"ל בתאריכים מתקיימים המיון ימי

 || 7.6 || 9.6 || 27.6 || 28.6 || 30.66.6 || 17.5 || 16.5 || 15.5 

  

 נוספים:  לפרטים

 2333663-052 -ישראלי מסע גיוס פלאפון

 5887888-02 -ישראלי מסע משרד פלאפון

 רבה!  בהצלחה
 ישראלי  מסע צוות

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mMaS9-gh9WQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMaS9-gh9WQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMaS9-gh9WQ
https://docs.google.com/forms/d/1hWb2biMdUgnI7IdAMduExm8Q6FsYta7X3sDBVvxph0w/edit


 
  מתאימה   הבוקר(  שעות   בשבוע,  ימים   6- ל  2  )בין  הספר   בבית  או  בגן  ילדה  או   ילד  שילוב  משרת  .1

  הלימודים.   יום  לאורך   החינוכית  במסגרת  הילדה  או  הילד  בליווי  מדובר    - בוגרים/ות   או  לסטודנטים/ות 
 על  ילד  כמו  רגשית,  מסיבה  או  מחלה,  או  חיים  מסכנת  אלרגיה  כמו  בריאותית,  מסיבה  נעשה  כזה  ליווי

  לשישה,   יומיים  בין  גמישה,  משרה  זוהי  רגשיים.  צרכים  עם  ילד  או  גבוה,  בתפקוד  האוטיסטי  הספקטרום
 גדול,   בלב  צורך  יש   אך   החינוך,  עולם  עם  היכרות  או  קודם  בידע  צורך   אין  לימודים.  ימי  עם   ובשיל  ומאפשרת

 השתלמות,  קרן   זמן.  לאורך  ילד/ה  עם  משמעותי  קשר  ליצור  ויכולת  חינוכית,  גישה  רגישות,  סבלנות,
  העובדים. ארגון של הטבות ועוד ועוד בריאות ביטוחי גמל, קופת
 aviv.gov.il-cv_edu1@mail.tel -  ל לשלוח קו"ח

  
 במסגרות   סיוע  משרת  -   מלאה(  או  חלקית   )משרה  מיוחד  לחינוך  הספר  ובבתי  הילדים  בגני  סיוע .2

  לצוות   סיוע  ילדים(.  10-8)  קטנות  בקבוצות  מדובר  יפו.  אביב   תל   בעיר  המיוחד  החינוך  של  החינוכיות
 aviv.gov.il-cv_edu1@mail.tel - ל לשלוח קו"ח הילדים. עם השוטפת בעבודה החינוכי

  
 יסודיים:  העל הספר לבתי הוראה משרות .3
 אנגלית          ·
 מדעים          ·
 מיוחד חינוך         ·
 לחטיבה  מחנכים.ות         ·
 מתקנת  הוראה         ·
 יועצות.ים         ·
 aviv.gov.il-shany_l@mail.tel - ל קו"ח

  
  

 משרה  50% - יפו אביב תל  בדרום מותאמת  להוראה למרכז רכז.ת  .4
 התפקיד תאור
 .למידה קשיי עם ו'-ד' כתות לתלמידי המיועד ואנגלית חשבון, שפה, במקצועות מותאמת להוראה מרכז

  הצהריים -אחר  בשעות  פועל  המרכז  אישית.  התפתחות  ומקדם  עצמאית  ללמידה  אסטרטגיות  מקנה  המרכז
 בשכונת 

 .אביב תל בדרום שלם כפר
 :כולל התפקיד 

 .המורות צוות ושל הלמידה מרכז של וארגוני פדגוגי ניהול• 

 .והוריהם התלמידים.ות עם וקשר המרכז פעילות ניהול• 

 .התלמידים.ות התקדמות אחר ובקרה מעקב• 

 .הספר בתי צוותי ועם ההורים עם שוטף קשר• 
 :התפקיד דרישות

 !חובה – הוראה תעודת + מיוחד) לחינוך (עדיפות בחינוך ראשון תואר• 

 .פורמלי הבלתי בחינוך וניסיון רקע• 

 .מעולים אנוש ויחסי יצירתיות אישית, יוזמה אחריות,• 

mailto:cv_edu1@mail.tel-aviv.gov.il
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 .צוות בניהול וניסיון ניהולי ניסיון• 

 .מורים להנחות יכולת• 

 .והערב אחה"צ בשעות לעבודה נכונות• 
 .בהמשך המשרה אחוזי להגדלת אפשרות שבועיות.  שעות 21 – משרה 50%

 כאחד וגברים לנשים מיועדת המשרה
 .תענינה מתאימות פניות רק חינוך. מוסדות חברת דרך ההעסקה

 2022 יולי עבודה: תחילת
  

 התפקיד דרישות 

 !חובה – הוראה  תעודת + מיוחד לחינוך עדיפות בחינוך, ראשון תואר• 

 .פורמלי הבלתי בחינוך וניסיון רקע• 

 .מעולים אנוש ויחסי יצירתיות אישית, יוזמה אחריות,• 

 .צוות בניהול וניסיון ניהולי ניסיון• 

 .מורים להנחות יכולת• 

 והערב. אחה"צ בשעות לעבודה נכונות •
 aviv.gov.il-itzhaki_s@mail.tel -ל קו"ח

  
  

  יפו אביב תל – הילדים בגני העשרה תכניות  ת .רכז .5
  

 של  הילדים  גני  600  -ב  ותל"ן(  התרבות  )סל  העשרה  תכניות  ותיאום  תכלול  אדמיניסטרטיבי,   ארגון  על  אחריות
  יפו. אביב תל עיריית

  
 כולל: התפקיד

 ואדמיניסטרטיבית מקצועית תקציבית, – ובקרה מעקב ניהול
   והחוגים התרבות ספקי  עשרות עם הקשר ניהול
  במופעים/פעילות צפייה לרבות חדשים, ספקים איתור

  הפעילות על בחשבוניות וטיפול חוזים על הספקים החתמת
 הגן לילדי התכניות התאמת לטובת  הגננות כלל מול עבודה
 התרבות ספקי לבין הגנים בין הפעילויות סגירת
 הצורך  במידת הסעים וארגון תיאום

 בשטח שמתעוררים בצרכים/בעיות/קשיים תמיכה
  
  

 דרישות:
 לפרטים  ירידה וארגון, סדר מצוינת, אדמיניסטרטיבית יכולת
  תקציב ניהול יכולת
  ושירותיות אנוש יחסי

  רבים ממשקים מול עבודה יכולת
  16:00-8:00 מלאה משרה

 יפו אביב תל עיריית של הבת חברת חינוך" "יובל דרך העסקה
  מידית עבודה תחילת
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 aviv.gov.il-shaviv_m@mail.tel – ל להעביר קו"ח

  
  

 בעהלאר יומיים בין גמישה משרה – מתקנת  להוראה מורה .6
  וקשיים  לימודיים  פערים  בעלי  ו'-ד'  בכיתות  לילדים  מענה   הנותן  בת"א  התקווה  בשכונת  מתקנת  להוראה  למרכז

 והחשבון.  השפה במקצועות למידה אסטרטגיות להקניית מורה דרוש/ה רגשיים,
  

 התפקיד:  דרישות
 מיוחד(. לחינוך )עדיפות הוראה תעודת + ראשון תואר -
 השנה. במהלך שוטף באופן הילדים והורי ביה"ס צוות מול עבודה -
 לחודש.  אחת צוות ובישיבת בהדרכות השתתפות -
 מיידית. עבודה: תחילת -
  בשבוע   יומיים  רק  או  הפעילות  שעות  בכל  לעבוד  ניתן  . 18:30-14:30  השעות  בין  ה'  ד',  ב',  א',  בימים  פועל  המרכז  -

 ברצף!(. )לא
  

 hila.minhelet@gmail.com למייל: לשלוח קו"ח
  
  
  

 ת"א  בדרום מתקנת  להוראה למרכז מנהל/ת  .7

 לידה. לחופשת להחלפה מנהל/ת דרוש/ה ו'-ד' כיתותל בת"א התקווה בשכונת שפועל מתקנת להוראה למרכז

  

  כולל: התפקיד

 המורות. צוות ושל הלמידה מרכז של וארגוני פדגוגי ניהול          -

 והוריהם.  התלמידים עם וקשר המרכז פעילות ניהול          -

 התלמידים.  התקדמות אחר ובקרה מעקב          -

 ועוד(. רווחה ספר, )בתי חוץ גורמי ומול בשת"פ שעובדות חינוכיות תכניות מול קשר          -

  

 התפקיד: דרישות 

 חובה! – הוראה תעודת + מיוחד( לחינוך )עדיפות בחינוך ראשון תואר          -

 פורמלי.  הבלתי בחינוך וניסיון רקע          -

 מרחבית. ראייה יכולת גדול, ראש יצירתיות,          -

 צוות. בניהול וניסיון ניהולי ניסיון          -

 פעולה.  ושיתוף קשר ליצירת יכולת          -

 מורים. להנחות יכולת          -

  

  2022 יוני עבודה: תחילת

 hila.minhelet@gmail.co למייל: לשלוח ניתן קו"ח
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  ששמו   העולמית,  הציונית  וההסתדרות  היהודית  הסוכנות  בין  שנים  ארוך  פעולה  שיתוף  של  תוצר  הינה  לשליחות  היחידה
 ושליחות  שליחים  מערך  ידי  על  היהודית  הזהות  ולחיזוק  והתפוצות  ישראל  בין  הקשר  חיזוק  למען  לפעול  למטרה  לעצמם
  יהודיות,   קהילות  קיץ,  למחנות  שליחים  2000- מ  למעלה  של  יציאתם  על  אמונה  לשליחות  היחידה  העולם.  ברחבי  הפרוש
 .בתפוצות  ספר ובתי שירות  שנת קמפוסים, נוער, תנועות

  
  קהילתיים   ישראל,  עמיתי  למסלולים:  )המחולקת  הארוכה  השליחות  שליחות:  מסלולי  שישה  נמצאים  לשליחות  היחידה  תחת

  ושליחות   רוסית  לדוברי  הקיץ  מחנות  תכנית  הקיץ,  מחנות  תכנית  ההוראה,  שליחות  השירות,  שנת  שליחות  ותנועתיים(
  והמקור   הקול   להיות  ותפקידם   העולם,  ברחבי   הקהילות  עם   הראשון  בקו   נמצאים   השונים   השליחים  הציוניים.  הסמינרים

  לארץ   חזרתם  ועם  רב,  ניסיון  המקנה  תפקיד  זהו   לתפוצות.  ישראל  בין  המשותף  הסיפור  את  ולמצוא  בישראל  שלמתרח
 והשליחות  השליחים  נחשפים  השליחות  ממסע  כחלק  הישראלית.  בחברה  מפתח  בתפקידי  משתלבים  רבים  שליחים

 ומקצועיות.  אישיות וחוויות אתגרים להזדמנויות,

 
 משרות: 

 בחו"ל!  לשליחות מועמדות הגישו
  העולם.  ברחבי  היהודיות  בקהילות  לשליחות  מועמדות  להגיש  אתכם  מזמינות העולמית  הציונית  וההסתדרות  היהודית  הסוכנות

  עבודה  לצד  וקהילתיות  חינוכיות  תוכניות   והובלת  פיתוח  ואנשים,   קהילה  תהליכים,   בניהול  ייחודית  עשייה  כולל  השליחים  תפקיד
 לתפוצות.  ישראל  בין  הקשר  את  ולהעמיק  לחזק  במטרה  בינ"ל  ארגונים  מול
 השליחות:   סוגי

 .וארגונים  מוסדות  גילאים,   מגוון עם  היהודית,   הקהילה  בלב  –  קהילתית   שליחות       ·
 .העולמי Hillel  ארגון  בשותפות  נבחרים  בקמפוסים  סטודנטים  עם  עבודה  –  קמפוסים  שליחות       ·
 הציוניות   הנוער  בתנועות   עבודה  –  תנועתית  שליחות       ·
 וגנים  ספר  בבתי  שליחים  מורים  –  הוראה  שליחות       ·

 היעד.   בארץ  כשנתיים  התפקיד:  משך
 בעלי:  אנשים  מחפשים  אנו

 אנגלית/ספרדית/צרפתית/גרמנית/איטלקית  נוספת:   בשפה  שליטה       ·
 הקמפוסים(   לשליחות  )חובה  אקדמי  תואר       ·
 פורמלי  בלתי   וחינוך  הדרכה  קבוצות,   הנחיית  קהילתית,   בעבודה  ניסיון       ·
 ופרויקטים   פעולה  שיתופי  יצירת  יכולת        ·
 ועצמאות  יוזמה  אישיות,   יכולות        ·
 משירות  צבאי/לאומי/פטור  שירות  מסיימי       ·

 מסוגלים?
   https://bit.ly/Hayechida_Merkazהיום<< עוד  מועמדות הגישו בעיצומם! המיונים

  
 היהודית  הסוכנות של הארוכה השליחות – @היחידה החברתיות<< ברשתות אחרינו לעקוב מוזמנים נוסף, למידע
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 JOBS@METHODIC.CO.IL ל לשלוח יש קו"ח

 דיגיטלית  למידה ומפיק מפתח -תפקיד הגדרת 

 התפקיד  יעוד    . 1

  הדרכה. תוצרי והפקת פיתוח

 מרכזיות תפקיד/משימות  מרכיבי    . 2

 מהשטח  ונציגות אנוש  משאבי פיתוח ממונות הלקוח, מול בפרויקט הצרכים ואפיון איתור       א.                 

 ותסריט: מתווה ובניית תוכן פיצוח  הכולל עצמאי באופן דיגיטלי תוצר פיתוח       ב.                 

 התוצר.  לפיתוח הרלוונטי המידע וזיקוק הבנתם  צרכים, איתור פיצוח: 

 הצורך(  )במידת התוכן מומחי ועם הלקוח עם צרכים איתור פגישות      -

  וידאו, תוצרי והפקת צילום סמן, סרטוני אנימציה, סרטוני לומדות, התוצר: והפקת  פיתוח  

o       קצה/לקוח  תוכן/משתמשי מומחי עם פגישות 

o       לתוצר עקרוני  מבנה כתיבת לכדי התוכן ועיבוד גיבוש -מתווה כתיבת 

o       התוצר את שניתן ככל מדויק באופן שידמה באופן התוצר, תכני כתיבת -תסריט כתיבת 

  לאובייקטים והתייחסות לשונית עריכה ניסוח, מתודולוגיה, היבטים: במספר הסופי

 (.PPT ב יתבצע )בד"כ תוצר שיופיעו והאינטראקציות העיצוביים

o      לתוצר  עיצובי קונספט הצגת  -גרפית  תבנית  עיצוב 

o      את המדמה התוצר, של מדגמי מקטע פרק/ תהליך/ של הפקה -טיפוס אב פיתוח 

 וכו'(  אובייקטים  אינטראקציות, )כולל מלאה הפקה טרם התוצר "התנהגות"

 של הפיתוח מתהליך )כחלק  הרלוונטי הכלי/מחולל באמצעות בשלמותו המתוקשב התוצר הפקת -תוצר הפקת 

 בלבד. הפקה של בפרויקט או התוצר

 בפרויקט:  תפקיד דרישות     . 3

 דיגיטליים למידה תוצרי מגוון של והפקה פיתוח בתהליכי לפחות  שנה של וניסיון רקע        ·

,Camtasia, Storyline  – טכנולוגיים כלים באמצעות למידה תוצרי והפקת בפיתוח ניסיון        ·

Vyond - חובה 

 חובה  – ,Illustrator Photoshop גרפיים: בכלים ושליטה עיצוב יכולות        ·

 משמעותי יתרון -גרפי בעיצוב וניסיון רקע        ·

 משמעותי  יתרון – ,effects After Premier עריכה: תוכנות עם ניסיון        ·

 משמעותי יתרון – וידאו בצילום וניסיון הוידאו עולם עם הכרות        ·

 הדרכתיים  תכנים של סוחוני כתיבה פיצוח, יכולת        ·

 יתרון -SharePoint ב בעבודה ניסיון        ·

 גדול"  ו"ראש גבוהה מוטיבציה        ·

 גבוהה בינאישית תקשורת        ·

 וגמישות דינאמיות        ·

 במקביל  פרויקטים מספר על עבודה יכולת        ·

 יתרון -להצגה עבודות תיק        ·

JOBS@METHODIC.CO.IL


 
 SPACELABמנטורים/ות לתכנית  דרושים  .1

  לעבודה המוכנים, והחלל המדע  לעולם וכמובן לחינוך  אהבה עם ויצירתיים ערכיים מובילים מחפשים אנו
 .  ומאתגרת מספקת

 דרישות תפקיד:  
 בוגר/ת תואר ראשון או סטודנטית שנה שנייה ומעלה בתחום מדעי  •

 ניסיון מוכח בהדרכה ועבודה עם בני נוער  •

 חלל והמדע זיקה לעולם ה  •

 שעות שבועיות לאורך שנת הלימודים   3-זמינות ל •

 
  נוספים ופרטים מועמדות להגשת

YIFAT@RAMONFOUNDATION.ORG.IL 
ORIANE@RAMONFOUNDATION.ORG.IL 

 
 

 הצטרפו לקרן רמון!  .2

 שלנו  לנבחרת ות.הבאים ות.המנטורים את מחפשים
  המובילה החלל לימודי תכנית היא, רמון ואסף רונה,  אילן ש "ע רמון  קרן  מטעם ספייסטארטאפס רמון

 '.  ו-'ה כיתות, יסודיים ספר לבתי המיועדת  בישראל
  -חברתי תהליך להוביל מוטיבציה ת/ומלא ה/בנפשו  חינוך אשת  /איש , נשמה ית/שחקן מחפשים אנחנו
 .  איתנו יחד הישראלית בחברה חינוכי

  והכי, שונים ובאירועים מקצועיות בהכשרות  השתתפות, בכיתה התכנית תכני העברת  כולל  התפקיד
 !  בקבוצה חינוכי תהליך  העברת חשוב

 דרישות תפקיד:  
 שנה ראשונה ומעלה בתואר אקדמי   •

 ניסיון בהדרכת ילדים/ות ובני נוער •

 זיקה לעולם החלל   •

 נוכיים  יכולת להוביל תהליכים חי •

 
 OFIRG@RAMONFOUNDATION.ORG.IL  חיים קורות לשליחת

 
  רמון  ורונה אסף אילן ש"ע  רמון קרן

   הארץ  לכל  מדריכים דרושים" ממריאים"ו" הטייסת" המובילות המנהיגות לתכניות
   EMY@RAMONFOUNDATION.ORG.IL  למייל לשלוח נא חיים קורות
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