
 בישראל?  NFTY  קיץ למה כדאי להצטרף לצוות 

ובתהליך צמיחה שאין שני   ם שותפים בעיצוב של דור העתידאתאמריקאי בישראל יהודי לנוער  כים ומחנכמנהיגים 

 לו. 

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

 למצוא את מקומם בעתיד היהודי. ובשאלות זהות וסוגיות מאתגרות לבני העשרה    להתחבטהמשותפת שלנו,  

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

 בישראל: 

העם  היהודי   להיסטורית שיחות מעמיקות בנושאים שונים הקשורים באתרים ברחבי הארץ  ו תובילכמחנכים  •
   .עולם המודרני לתקופתנו אנו ולשל הנלמד  ועל ההשלכות וההקשרים 

 . דיים בתפוצותתוכלו לחנך ולעורר השראה לדור הבא של המנהיגים היהו •

 תהיו דמות מעצבת לצעירים בחוויה משמעותית בחייהם.  •

השותפים   איתכם ועםבני הנוער והן   ביןהן  זיכרונות וחברויות שיימשכו לכל החיים ביצירת תהיו שותפים  •
 . לעשייה שלכם 

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

 ₪ ברוטו14,000-15,350למחנכים שנה ראשונה:  
 ₪ ברוטו 8,100-9,000למדריכים שנה ראשונה: 

 תלוי באורך התכנית. 
 תקראו בהמשך פרטים על ההבדלים בתפקידים. 

 
NFTY תוך כדי בילוי וכיף.  בישראל מעניק לכם קיץ בלתי נשכח כולל סיפוק אדיר, שיפור מיומנויות מקצועיות 

 
 

 תפקידים שונים שני ל מסלולי הכשרה   אנו מציעים שני

 מחנך/ת  או    מדריך/ה 

  ם בטופס המקוון נא לציין  באיזה תפקיד את  כםלהגיש את המועמדות של  יםניגש  םשאתלכבכל הכתוב ואז   נו אנא עיי
הכישורים והזמינות לתאריכי  מבחינת מבחינת הגיל, ו כםהכי מתאים למה  ו תחליט כם! הבחירה של .נים מעוניי

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

 הן למחנך והן למדריך. 

 התאריכים של הקבוצות ותאריכי קורס מחנכים נמצאים בסוף הקובץ. 

 )ראש קבוצה(:   אור תפקיד המחנך ית
 

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

   להיבטים הלוגיסטיים.    ולתכנן את המסלול בהתייחס  האוטובוס 



בארץ שבהם   השונים  על האתרים ותלמדו  תבקרו הנדרש. לבצע את תכםשיכין א )קורס מחנכים( קורס הכנה  יהיה
ותקבלו   האחרים  תכירו את המחנכים  לתפקד כראוי.  תקבלו ידע חינוכי ומעשי שיעזור לכם תדריכו בקיץ. 

חודש    הלמעל  הנקוב  הכולל  הסכום  מתוך  נשלם לכם  בזמן הקורס   .כם של וההוראה ההדרכה כישורי על משוב
   .בחודשו באופן יחסי לפי השעות של כל חודש 

  נדרשים לתפקיד: כישורים
  אנגליתה דובר  טובה על מנת לתקשר בצורה טובה עם בני הנוער והצוות  מספיק  - אנגלית ברמה גבוהה •

  . ולהעביר הדרכות באתרים בצורה שותפת

  .במשך הקורס  ו לבנות עלי ידיעת הארץ כבסיס רקע בסיסי ב •

 . מש כדוגמא אישיתלתקשר עם בני נוער ולשו לעבוד ויכולת רצון  •

 . מוסר גבוהובטיחות  ת נדרש 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 תנועלבעלי עדיפות   •

  23גיל מינימום  •

 תחומי אחריות: 
  טחונם ולבטיחותם ילב , לשלומם הבריאותי והנפשי ודאגה פיקוח על המשתתפים המשובצים לקבוצה שלך  •

24/7  . 

 ובאתרים שמבקרים בהם.  בפעולות להדריך ולעורר עניין  •

לשמור על כללי היגיינה   לשמור על החפצים האישיים שלהם, )לעודד את המשתתפים לפתח עצמאות   •
 ...(. לקחת אחריות על התרופות שלהםאישית, 

 . פרט למקרים שיש מטלות אחרות שדרושות טיפול להיות שותף פעיל בכל הפעילויות  •

 ולנהל ישיבות צוות.  לגבש אותם לעבודה משותפת  , לפקח על אנשי צוות אחרים •

 . ם שעלולים להתפתח בכיוונים לא רצוייםיילהתריע לממונים עליך על מצבים רפואיים נפשיים או חברת •
 

 אור תפקיד מדריך: ית
 

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

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

 

  נדרשים לתפקיד: כישורים
  . אנגליתהדובר  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 ת נדרש 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 •

  .ה צפון אמריקמאוכלוסייה  לניסיון עם  עדיפות  . קודם בהדרכה ניסיון •

 . הכרות עם התנועה הרפורמית לבעלי עדיפות   •

 ותחת לחץ.  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות  •

 . יכולת פתרון בעיות  •

 . 21גיל מינימום  •



 : (*)גם לאנשי צוות חוזרים  אודות הגשת מועמדות
 

 כם. ולבדוק שהכל מתאים לוהתנאים התאריכים  בכל המידע אודות התפקידים   נא לעיין
  פספס ללעיתים 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  נים  מוכ ותהי    הודעות ועדכונים. 
בתאריכים מעט   יש כמה וכמה קבוצות  )לעבוד   ים פנוי םומתי את : מחנך או מדריך להתמיין  ים רוצ ם לאיזה תפקיד את

הטופס המקוון באנגלית. אפשר לפתוח חשבון ולשמור אותו ולחזור לסיים את הטופס במועד מאוחר  . (שונים זה מזה
   להיכנס למערכת שוב.  ו על מנת שתוכל ם אבל חשוב לשמור את הסיסמא שבחרת יותר 

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

 
 

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

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

 
ואין אפשרות להצטרף   םכישראלי  יםבהכרח נחשב םתעודת זהות את כם אם יש ללאזרחים אמריקאים בישראל: 

 . לתהליך הגיוס של אנשי צוות אמריקאים 
 
 

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

. לא נשקול הצטרפות לקורס  3.2.22מתאימים לתאם ראיון אישי. כל הקודם זוכה. הקורס של המחנכים מתחיל ב 
 לאחר המועד הזה.  

 
 גילוי נאות 

 ותו עת.  אהקורונה וכל מה שנאמר לעיל יתבצע )או לא( לפי המצב הנתון ב במצב כמובן שאנחנו תלויים 
 

 צור קשר 

 hkremer@urj.org 5815051-058אם יש שאלות אפשר לפנות לחנה קרמר 
 נשמח לעזור לכם בכל שלב של התהליך. 

 בהצלחה! 
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NFTY 2022  

   – תאריכים 

    

AD1 
21.6 

- 
18.7 

NFTY 1 Coleman1 

NFTY 2 Coleman2 

NFTY 3 Greene 

AD2 
21.6 

- 
18.7 

NFTY 4 Chalutzim Ba'aretz 

NFTY 5 Jacobs  

NFTY 6 GUCI 

Orientation: 15.6-18.6 

 
AD3 

28.6 
- 

25.7 

NFTY 7 Kalsman  

NFTY8 Newman 

NFTY 9 WBT 

 
AD4 

28.6 
- 

25.7 

NFTY 10 Crane Lake 

NFTY 11 Eisner 1 

NFTY 12 Eisner 2  

 
AD5 

28.6 
- 

25.7 

NFTY 13   Harlam  

NFTY 14   National 

NFTY 15 National 

AD6 
30.6-
20.7 

NFTY 19 Habonim Dror 

NFTY 20 Habonim Dror 

AD7 
30.6-
20.7 

NFTY 16 Sci Tech  

NFTY 18 Mitzvah Corps  

Orientation: 22.6-25.6 

 

 : 2022 שנת מחנכים קורס   של תאריכים 

 3-4.2. מפגש ראשון  1
 10-11.2. מפגש שני 2
 . 24-25.2. מפגש שלישי 3
 נוקדים מצדה שבת בצובה 3-5.3. מפגש רביעי 4
 10-11.3. מפגש חמישי  5
                מפגש בתל אביב  24-25.3. מפגש שישי 6
 31.3-1.4. מפגש שביעי  7
 טיול צפון  - 4-6.4. מפגש שמיני 8
 28-29.4. מפגש תשיעי  9

 12-13.5.מפגש עשירי 10
 19-20.5. מפגש אחד עשר 11
 26-27.5. מפגש שנים עשר 12

 

 


