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, التطور, التعرف, التعلم في  تعوض  ال  فرصة  بھا  نرى مختلفة  وادیان  ثقافات،  ھویات،  عدة  من  مكون  المجتمع أن  یحقیقة
, المرافقة فیھ  المشتركین  للشباب  یقدم  قیادة برنامج  ھو" ھزینوك كاف " .االخر لثقافة منفتح  قیادي  جیل  وبناء  المشاركة

ً  لجعلھم  الالزمة  األدوات  بكل  بتزویدھم  ویقوم  المساعدة , التوجیھ  ً  ناشطین , مؤثرین  شبابا  إحداث  على  وقادرین اجتماعیا
  .سكنھم  مناطق  في  طریقھم  وشق  التغییر

 من  بأنھ  برنامجنا  یرى الحلم  ھذه  لتحقیق   ومتشارك، متساوي  صحي مجتمع  خلق  في " انطالق خط" مشروع  یحلم 
 المجتمعیة  عاداتھ, ثقافتھ  عن  التخلي  دون  نجاحھ  تحقیق  في  المجتمع  افراد من فرد  لكل متساویة  فرص خلق  الضروري 
 حتى  العاشر الصف  منذ  ، سنوات عشر لمدة الشباب  ابناء  من  ممیزه  مجموعة  مرافقة  اخترنا  لھذا  الشخصیة،  واحتیاجاتھ 

   .المشروع  بھ  یحلم  الذي" المتكامل  االسرائیلي  المجتمع" حلم  بناء  في  الفرصة للمشاركین نتیح  خاللھا, سنة  25 سن 
 :جغرافیة مناطق أربع في” ھزینوك كاف “ برنامج  یعمل 

 .والقدس  الشرقي  النقب  البالد؛ مركز الغربي؛  الجلیل األعلى؛  الجلیل 
 واالكادمي  العالي  التعلیم مرحلة ) , 18-15 جیل  من (  الثانویة الدراسة إنھاء حتى العاشر  الصف - مراحل  ثالث  للبرنامج 

  22)-.(25والعمل  المھنة بناء) , 18-22(

מכלול תחומי הכשרת המשתתפים לפיתוח מנהיגות מחוללת שינוי  רכז/ת בקו הזינוק אחראי/ת על הגדרת התפקיד: 
 חברתית בישראל, בצורה קבוצתית או אישית, בהתאם לדרישת האזור.- בפריפריה הגאו

 : תיאור התפקיד

 ת למידה והתנסות ולפיתוח זהות מנהיגותית באמצעוהכשרת המשתתפים ללמידה, למאמץ, ליצירה  •
 ליווי תהליכי התפתחות אישיים   •
 הנחיית תהליך קבוצתי דינאמי  •
 INDOOR-תכנון, הפקה והוצאה לפועל של סמינרים בשטח ו •
 הובלת תהליכי שינוי חברתי (שינוי קהילתי, יזמות ושינוי מדיניות) •
 פיתוח תודעה חברתית רחבה אצל המשתתפים, חיבור לעשייה מקומית והנגשת הזדמנויות ושיתופי פעולה  •

 דרישות טכניות:    

 חובה (או במהלך התואר)  –תואר אקדמי בתחום רלוונטי  •
 גולן, גליל מערבי, ירושלים, מרכז ונגב) -(גלילחובה  –הפעילות  ימגורים באזור •
 חובה –התחייבות לשנתיים  •
 ערב ובחופשות -המשרה כוללת גם עבודה בשעות אחה"צ •
 קיסריה. כשרות ארגוניות אחת לחודש בהרלוונטי וההשתתפות בישיבות צוות שבועיות באזור  •

 דרישות התפקיד: 

בליווי קבוצה תהליכית ובפיתוח  רקע וניסיון מוכח  •
   חובה –מנהיגות 

 יתרון   –רקע וניסיון בהובלה של מיזמים חברתיים  •
 יכולת רתימה והנעה של אנשים  •
 תודעה חברתית רחבה   •
 יכולת הובלה וליווי פרויקטים בצורה עצמאי ו רותמת  •

   ממגוון רקעים*מעריך גיוון ומעודד מועמדים.ות הארגון |  דת לנשים ולגברים כאחדהפניה מיוע*
 24/5-עד ה hr.kavhazinuk@rothschildcp.comנא לשלוח קורות חיים למייל: 

ופורצת דרך בפריפריה ערכית, מגוונת  לאיתור, להכשרה ולליווי של עתודת מנהיגות חברתית, 2002תכנית "קו הזינוק" פועלת מאז שנת 
מסוגו, אנו טווים רשת של צעירים מחוללי שינוי, המבקשים לקרוא תיגר על תבניות  החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. במודל עומק יחיד

 ופעולה המגדילות את הפערים החברתיים בישראל ומרחיקות אותנו ממציאות של טוב משותף. מחשבה
 ירים מוכשרים, מודאגים ואכפתיים לשנות את העולם.אנו מאמינים ביכולתם של צע

ואישי, שעיקרו פיתוח להצלחה, הכשרה  , בתהליך קבוצתי 25ועד לגיל  15החל מגיל  להובלההתכנית מלווה צעירים מוכשרים ובעלי פוטנציאל 
, גליל גולןמישה אזורי פעילות: גליל אישית ולהשפעה חברתית. התכנית פועלת בח לעשייה ואחריות חברתית ויצירת הזדמנויות להתפתחות

 ).22-25 (ושלב אזרחות ואקדמיה  )18-22 ( שלב שירות ),15-18גילאי (שלב תיכון –שלבים  3לתכנית  ירושלים והנגב המזרחי. מערבי, גוש דן,

•TEAM PLAYER  שונים אנשים עם עבודהויכולת 
יכולת דרישה והצבת סטנדרטים גבוהים תוך מתן יחס •

 אישי ומכיל 
 במקביל מישורים במספר עבודה יכולת•
 שיתופי פעולה מרשתים ומקדמים  יצירת•
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