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 למכון רימון לידיעת הארץ 
 דרוש/ה 

 רכז צופיות וקיימות 
 2021-405 -מכרז מספר

 מרכז יער חינוכי ג'ו אלון
 

 הגדרת תפקיד:
 

 .הובלת פרויקטים בשטח בתחום הקיימות , ,הכשרה והדרכותליווי הקמת מרכז הדגמה בגו אלון לצופיות ושדאות ,
 

 תחומי האחריות:
 

  יחד עם כל נציגי תנועות הנוער השונות בגו אלוןהקמת מרכז לשדאות וצופיות. 

  הכשרת נוער להובלת קבוצותo.d.t  יחד עם נוער נוער בדואי. 
 בודה עם ילדים ונוער סביב קיימותהכשרות צוותים לע. 

 מפגש בין אימהות לבנות-הובלת קבוצה הורות ונגרות. 

 השדאותו בניית תוכניות לחיים משותפים בתחום הקיימות. 
  צוותי הוראה והדרכה ביער.מפגשי 
 חינוך יער וחיים משותפים. בניית מיזמים ופרויקטים חינוכיים והובלתם בתחום הקיימות והמחזור 
 כמו נערות ואימהות-הפעלת קבוצות בתחום הנגרות ומלאכת יד. 

 
 

 תנאי סף:

 

  חובה!–תואר ראשון 

  שנים בתחום 3לפחות  בתחום הקיימות, סביבה וצופיות מוכח וידע מקצועי ניסיון. 

  בהנחיית קבוצות.ניסיון 

 מוכנות לעבודה בשעות לא שגרתיות.  

 

 כישורים נדרשים:

נטציה בעבודה עם שילוב רב אורייכושר מנהיגות חינוכית, יצירתיות ,יכולת בינאישית גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובעל פה, 

 תרבותי.

 .מנהלת תוכנית חינוך יער: כפיפות

 משרה. 80%: היקף משרה

  
  

 
שתי המלצות רלוונטיות ממקומות ו אישורים לניסיון מקצועיבצירוף   .10.2126.-קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה

 דרכי תקשורת(ו עבודה קודמים )שמות ממליצים
 כאןניתן להגיש בלינק: 

 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2021-405
https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2021-405
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 :הערות

המשתייך  למועמד עדיפות תינתן 2021 -א"עובדים( התשפ לקבלת העיריות )מכרזים לתקנות . בהתאם1
 המועמד הוא מאתיופיה( אם עולים ,מוגבלויות בעלי ,חדשים עולים ,הולם )חרדים לייצוג הזכאית לאוכלוסייה

 .אחרים מועמדים של לכישוריהם דומים כישורים בעל
 ,לאישה ולגבר ניתנת שווה הזדמנות .נקבה ללשון גם הכוונה ,זכר בלשון תפקידים תיאור מפורט בו מקום . בכל2

 .משרה אותה על להתמודדות מתאימים כישורים בעלי
מבחן  לעבור שתידרש/שיידרש אפשר ,המוכרזת המשרה למלא מה/מתאים שתימצא /שימצא ת/. מועמד3

 .התאמה
ענייניה /ענייניו לבין ת/המועמד י"ע התפקיד מילוי בין עניינים ניגוד להיעדר בכפוף יהיה ת/המועמד . מינוי4

משרד  של ל"מנכ וחוזרי הנחיות ,הדין להוראות בהתאם ;משפחה קרובי להעסקת לסייגים ובכפוף האחרים
 .הפנים

 
 
 
 


