
 בישראל? NFTY קיץ למה כדאי להצטרף לצוות

 ובתהליך צמיחה שאין שני לו.  ם שותפים בעיצוב של דור העתידאתאמריקאי בישראל יהודי  לנוער  כיםומחנ כמנהיגים 

אמריקאים רפורמים, החוויה בישראל היא הזדמנות להתחבר להיסטוריה ולתרבות המשותפת   עבור כל כך הרבה בני נוער 

 למצוא את מקומם בעתיד היהודי.ו בשאלות זהות וסוגיות מאתגרות לבני העשרה  להתחבטשלנו,  

 הזדמנות מדהימה לעצב את החוויה של המשתתפים שלנו בישראל:  כםבישראל, תהיה ל NFTYלצוות הקיץ של  פוכשתצטר 

ועל העם  היהודי   להיסטורית שיחות מעמיקות בנושאים שונים הקשורים באתרים ברחבי הארץ  ותובילכמחנכים  •
   .עולם המודרנילתקופתנו אנו ולשל הנלמד ההשלכות וההקשרים  

 . דיים בתפוצותתוכלו לחנך ולעורר השראה לדור הבא של המנהיגים היהו •
 תהיו דמות מעצבת לצעירים בחוויה משמעותית בחייהם. •
השותפים לעשייה    איתכם ועם בני הנוער והן  ביןהן  זיכרונות וחברויות שיימשכו לכל החיים ביצירת  תהיו שותפים  •

 . שלכם

   .קידים דומיםפשכר מעל הממוצע בשוק לתבאופן אישי ומקצועי ועם  וכל זה בזמן שאתם לומדים ומתפתחים בעצמכם 

 ₪ ברוטו 14,000-14,750למחנכים שנה ראשונה: 
 ₪ ברוטו 8,100-9,000למדריכים שנה ראשונה: 

 תלוי באורך התכנית. 
 תקראו בהמשך פרטים על ההבדלים בתפקידים.

 
NFTY  בישראל מעניק לכם קיץ בלתי נשכח כולל סיפוק אדיר, שיפור מיומנויות מקצועיות 

 וכיף. תוך כדי בילוי 
 כישורי ההדרכה והניהול  בהרבה אנשי צוות מדווחים שהשתתפות בתכנית הביאה לשיפור 

  שעזרו להם להתקדם לעוד תפקידים מעניינים, מאתגרים ומתגמלים.  שלהם
 

“I cannot imagine my summer, let alone my life, without these teens."  
- Rudy Brandt, NFTY in Israel Staff Member 

 
 רכשו לעצמם כוללים: אנשי צוות בעבר חלק מהכישורים ש

   .טיפוח כישורי מנהיגות והעצמה •
   כם.וכישרונותי כםתכניות המבטאות את כישורי   וותפעילבו תכת :הוצאה לפועל של רעיונות חינוכיים •
 תעשירו את חיי בני הנוער.   העצמה אלו שסובבים אתכם: •
 .מודל לחיקוי לבני הנוער תהפכו :העצמה עצמית  •
באמצעות עבודת צוות מתמדת עם   יםומקצועי ים פעיל פים לשות כותהפ  תרבותי ובין אישי:-שיתוף פעולה בין •

 כם. ונים עליובאמצעות הכוונה מהממ כםעמיתי
,  פעילה , הקשבהטובה תקשורת   חיים:מצבים ומסגרות של הבהרבה  תכםועוד הרבה מיומנויות שישמשו א •

ון אסטרטגי,  פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, הסתגלות, ניהול זמן, פתרון קונפליקטים, מנהיגות, יצירתיות, תכנ
 ועוד... נפשי, כושר התאוששות, חוסן רגשית עבודת צוות, אינטליגנציה

 תפקידים שונים שני ל מסלולי הכשרה אנו מציעים  שני 

  

https://nftyisrael.org/2019/08/29/forever-changed/


 מחנך/ת  או    מדריך/ה

  םבטופס המקוון נא לציין  באיזה תפקיד את  כםלהגיש את המועמדות של  ים ניגש  םשאתלכבכל הכתוב ואז  נואנא עיי
  הכישורים והזמינות לתאריכי ההכשרה.מבחינת מבחינת הגיל, ו כםהכי מתאים ל מה  ותחליט  כם!הבחירה של .ניםמעוניי

על השתתפות בקורס ההכשרה לתפקיד המחנך   כםאנו משלמים להגיוס לתפקיד המחנך מתקיים לפני גיוס המדריכים. 
 , הן למחנך והן למדריך. צותשוב  המרוכזים (אוריינטציה) שמתקיימים קרוב לתחילת התכנית אליו וגם על ימי ההכשרה

 .ימי ההכנה ת תאריכי הטיולים השונים כוללהקלק כאן על מנת לראות א

 . הקלק כאן על מנת לראות את התאריכים והסבר קצר על קורס המחנכים

 (ראש קבוצה):  אור תפקיד המחנךית
 

כחלק    המחנך אחראי על ניהול והובלת הקבוצה כולל הצוות, העברת תוכן חינוכי וליווי אישי של המשתתפים.
נהג   נותני השירות החינוכי ועם   עם תתבקשו להכין מערכי הדרכה עבור האתרים השונים, להיות בקשר  זה מתפקיד

   להיבטים הלוגיסטיים.  חסולתכנן את המסלול בהתיי האוטובוס
בארץ שבהם תדריכו   השונים על האתרים  ותלמדו  תבקרו הנדרש. לבצע את תכם שיכין א  קורס הכנה (קורס מחנכים) יהיה

ותקבלו  האחרים תכירו את המחנכים לתפקד כראוי. תקבלו ידע חינוכי ומעשי שיעזור לכם בקיץ.
חודש בחודשו    למעלה  הנקוב הכולל הסכום  מתוך נשלם לכם  בזמן הקורס  . כםשל וההוראה ההדרכה  כישורי על משוב

   .באופן יחסי לפי השעות של כל חודש
  נדרשים לתפקיד: כישורים
ולהעביר   אנגליתה דובר  טובה על מנת לתקשר בצורה טובה עם בני הנוער והצוות מספיק -אנגלית ברמה גבוהה •

  .הדרכות באתרים בצורה שותפת
  .במשך הקורס ולבנות עלי ידיעת הארץ כבסיסרקע בסיסי ב •
 .מש כדוגמא אישית לתקשר עם בני נוער ולשולעבוד ויכולת  רצון  •
 .מוסר גבוהובטיחות  תנדרש שכל ישר, תודע  •
  .מאמץ ודורשת העבודה אינטנסיבית - חריצות •
 . מוכנות לבקש עזרהופתיחות לקבל הצעות לשיפור תפקוד  •
   .מנהיגות •
 . כושר דיבור לפני קהל •
  .24/7כמעט  צריך להסתדר גם עם הצוות וגם עם החניכים -מעולים  יחסי אנוש •
  .אוכלוסייה צפון אמריקאית לניסיון עם עדיפות  .קודם בהדרכה ניסיון •
 . היהדות הרפורמית תהכרות עם תנוע לבעלי עדיפות  •
  24גיל מינימום  •

 תחומי אחריות:
 .  24/7  טחונם ולבטיחותםילב  ,לשלומם הבריאותי והנפשי  ודאגהפיקוח על המשתתפים המשובצים לקבוצה שלך  •
 ובאתרים שמבקרים בהם.  בפעולותלהדריך ולעורר עניין  •
לשמור על כללי היגיינה אישית,    לשמור על החפצים האישיים שלהם,(לעודד את המשתתפים לפתח עצמאות  •

 ...).לקחת אחריות על התרופות שלהם
 . פרט למקרים שיש מטלות אחרות שדרושות טיפוללהיות שותף פעיל בכל הפעילויות  •
 צוות.  ולנהל ישיבות לגבש אותם לעבודה משותפת ,לפקח על אנשי צוות אחרים  •
 . ים שעלולים להתפתח בכיוונים לא רצוייםילהתריע לממונים עליך על מצבים רפואיים נפשיים או חברת •

 
 

http://image.email.rj.org/lib/fe4211727664047d751473/m/1/Trip+Orientations+Dates+per+Trip.pdf
http://image.email.rj.org/lib/fe4211727664047d751473/m/1/Course+Dates.pdf


 מאפיינים אישיים:
 יכולת לעבוד שעות ארוכות עם חופש מינימלי לאורך כל היום  •
 יכולת להיות גמיש עם משימות וסדרי עדיפויות המשתנים במהירות •
 אנשי הצוות שלך יכולת לעבוד בשיתוף מלא עם   •
 יכולת לטייל למרחקים ארוכים תוך כדי נשיאת תרמיל קבוצה •
 יכולת לשמור על רוגע ושלווה בזמני לחץ  •
 יכולת לספק הוראות ברורות, מדויקות ועקביות הן מול קבוצות גדולות והן עם יחידים  •
 .יכולת לשמור על סודיות מידע רגיש המשותף אודות המשתתפים •
 אחריות מלאה על חייהם של המשתתפים.נכונות ויכולת לקחת  •

 
 

 אור תפקיד מדריך: ית
 

משתתפים. התפקיד כולל  המדריך החברתי אחראי על בטיחות, בריאות ורווחה של המשתמשים. אתה מלווה צמוד  ל
  אחריות לציוד של הקבוצה. ותמיכה לוגיסטית להבטיח ביצוע חלק של התכנית כולל התעסקות בכסף, קשר עם ספקים 

עידוד והעצמת האישיות שלהם כולל פיתוח וביצוע  הקשר האישי עם המשתתפים ו חלק חשוב של התפקיד הוא
 של הקבוצה.   פעולות חינוכיות  בלתי פורמליות שיתרמו לחוויה

 
  נדרשים לתפקיד: כישורים

  .אנגליתה דובר  טובה על מנת לתקשר בצורה טובה עם בני הנוער והצוות מספיק -אנגלית ברמה טובה •
  בסיסית ידיעת הארץ ברמה •
 .רצון ויכולת לעבוד לתקשר עם בני נוער ולשמש כדוגמא אישית  •
 .בטיחות ומוסר גבוה תנדרש שכל ישר, תודע  •
  .מאמץ ודורשת העבודה אינטנסיבית - חריצות •
 .פתיחות לקבל הצעות לשיפור תפקוד, מוכנות לבקש עזרה ולתמוך באחרים •
  .24/7כמעט  צריך להסתדר גם עם הצוות וגם עם החניכים -מעולים  יחסי אנוש •
  .הצפון אמריקמאוכלוסייה  לניסיון עם עדיפות  .קודם בהדרכה ניסיון •
 .עם התנועה הרפורמית הכרותלבעלי עדיפות  •
 ותחת לחץ.  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות •
 . יכולת פתרון בעיות •
 .21גיל מינימום  •

 :תחומי אחריות
 . שלך האחריות ישירה על כל המשתתפים בקבוצ •
 בקשר יחידני מול המשתתפים. מעורבות יומיומית  •
 . מול המשתתפים כנית הת כללי ומדיניות  הסבר ואכיפה של •
 ,  קשרים חיוביים עם המשתתפים האחריםליצור  לכל משתתף  עזרה •

 , למצות הפוטנציאל שלו להתאקלם  לסדר יום   של התכנית. בקבוצה מקומו  את למצוא
 .על בריאותם, בטיחותם וביטחונם של כל המשתתפים בכל הזמנים ותאחרי •
תרופות  ה על שמירה ובקרה ,אישיים חפצים (ארגון   שזקוקים לעזרה חברתית או לוגיסטיתמשתתפים  בתמיכה  •

 הם...).של
   הפסידל מוכנות בקביעות ובהתלהבות בכל פעילויות התכנית, אך גם השתתפות  •

 או במשימות לוגיסטיות. על מנת לטפל במשתתפים לצורך ת בהתאם פעילו
   ותות המשלביפעיל בעבודה עם הצוות שלך לפיתוח ויישום תכנחלק   נטילת  •

 .םיוערכים יהודיים רפורמיחינוך יהודי 
 .שמירות לילה של הקבוצה •
 .ממקום למקום מעברספירת המשתתפים לפני כל  •



 . בישיבות צוות השתתפות •
 .בהתאם לפי הצורך  פעולהוכל נהלי החירום   הכרת •
 .תכניות חינוכיות בלתי פורמליות העברת •

 ספציפיים נוספים שיחולקו למדריכים  תחומי אחריות 
 :אחריות משלימה בהתאם למשימת הצוות שלך, אשר עשויה לכלול

  בתחום הבריאות)  מפעיל את הצוות ( בריאותראש 
 . אחראי על נשיאת טופסי בריאות ושמירה על סודיות

 הכרת בעיות בריאות ורגישויות של החניכים.  
 אחראי על יחס לחולים וביקור במרפאות.

 (ראש מדיה חברתית) ראש קשר 
בשיתוף עם   ת של חוויית בני נוער באמצעות מגוון מדיות, כולל תמונות ווידאוקליטה ומסירה אקטיביאחראי על 

 . הצוות המשרדי בניו יורק
אחראי על יצירת אסטרטגיית בלוגים חזקה לקבוצה, כולל מעורבות בני נוער לכתוב בצורה משמעותית על  

 .החוויה שלהם
  מדריך קשרי נוער 

 . (מצטרפים בחלק מהתכנית) אחראי להכשרה וקליטה של המשתתפים הישראלים 
 . קוריתאחראי לשילוב הישראלים לתוך הקבוצה המ

 מדריך לוגיסטי 
 אחראי לעזרה לרכז הלוגיסטי למילוי כל הצרכים הלוגיסטיים של הקבוצה (חדרים, ארוחות, כסף, כביסה וכו'). 

 
 מאפיינים אישיים:

 .סדרי עדיפות המשתנים במהירותלפי משימות ניהול יכולת להיות גמיש עם  •
 האחרים.יכולת לעבוד בשיתוף מלא עם אנשי הצוות  •
 .יכולת לטייל למרחקים ארוכים תוך כדי נשיאת תרמיל קבוצה •
 . יכולת לשמור על רוגע ושלווה בזמני לחץ •
 . יכולת לספק הוראות ברורות, מדויקות ועקביות הן מול קבוצות גדולות והן עם יחידים •
 . דות או על ידי המשתתפיםיכולת לשמור על סודיות מידע רגיש המשותף או •

 
 

 : )* (גם לאנשי צוות חוזרים אודות הגשת מועמדות
 

 כם.ולבדוק שהכל מתאים לוהתנאים התאריכים בכל המידע אודות התפקידים  נא לעיין
הודעות   פספסל לעיתים קרובות על מנת שלא  יםבודק םעם כתובת מייל שאתבמערכת שלנו מאוד חשוב לפתוח חשבון 

להעלות תמונה, והעתקי מסמכים חיוניים וגם לספק מידע לגבי ממליצים. נא לציין לאיזה תפקיד  נים מוכ ותהי   ועדכונים.
.  )בתאריכים מעט שונים זה מזה יש כמה וכמה קבוצות  (לעבוד   יםפנוי ם ומתי את : מחנך או מדריךלהתמיין יםרוצ םאת

אבל חשוב לשמור   לפתוח חשבון ולשמור אותו ולחזור לסיים את הטופס במועד מאוחר יותרהטופס המקוון באנגלית. אפשר 
  להיכנס למערכת שוב. ועל מנת שתוכל ם את הסיסמא שבחרת

מנת לתאם זמן לראיון אישי ומקווים שיתקיים במשרדינו    במייל חוזר נבקש ממועמדים מתאימים ליצור קשר טלפוני על 
 קיים אותו בצורה  אינטרנטית. בירושלים ואם לא מתאפשר נ

 
 מה להכין לראיון:

דקות. נבקש לקבל טעימה מהסגנון  8מחנכים פוטנציאליים יתבקשו להכין מערך הדרכה לאתר כלשהי בארץ שאורכו כ 
 מאוד חשוב לזכור מי קהל היעד.טיפ: הדקות).  8(לאו דווקא את כל   כם של

 תאים לבני הנוער הצפויים להגיע ארצה. ת בדיחה או פעולה ש ,טנציאליים יתבקשו להכין סיפורמדריכים פו
 

צריך להזין מידע בסיסי על מנת להתעדכן בהודעות שותפות.   לאנשי צוות חוזרים יש חובה השנה גם להירשם במערכת. 
 אפשר לרשום במערכת את הזמינות לתאריכים והעדפות לקבוצות.  



על מנת להעלות מסמכים שלכם לאתר. אם תיתקל בבעיה נא    NFTY*יכול להיות שקיים חשבון שנפתח עבורכם על ידי 
 על מנת לקבל קישור לאפס סיסמא. yberkowitz@urj.orgלהודיע ליהודית 

 
ואין אפשרות להצטרף לתהליך   םכישראלי יםבהכרח נחשב  םאתתעודת זהות   כםאם יש ל לאזרחים אמריקאים בישראל:  

 . הגיוס של אנשי צוות אמריקאים 
 
 

 צעדים הבאים:
אנחנו בודקים כל העת את הטפסים אחרי שהמערכת מאשרת שכל הפרטים נרשמו. ניצור קשר עם מועמדים מתאימים  

 . לא נשקול הצטרפות לקורס לאחר המועד הזה.  4.2.21לתאם ראיון אישי. כל הקודם זוכה. הקורס של המחנכים מתחיל ב
 

 גילוי נאות 
 ותו עת.  אהקורונה וכל מה שנאמר לעיל יתבצע (או לא) לפי המצב הנתון ב במצבכמובן שאנחנו תלויים  

 

 צור קשר

 yberkowitz@urj.org 8869388-052אם יש שאלות אפשר לפנות ליהודית ברקוביץ 
 נשמח לעזור לכם בכל שלב של התהליך.

 בהצלחה!
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