
 נוער לקהילת ידידיה ת/דרוש/ה רכז
 

לקהילת ידידיה, דרוש/ה רכז/ת נוער. קהילת ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית 

 1980משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת  195המונה 

 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

 

 תפקידי הרכז/ת: 

  תכנון מהותי ואף ארגון טכני  ארגון ותכנון הקבוצות של תפילות הילדים(-

 לוגיסטי( 

 :הדרכה, ליווי ופיתוח של בני נוער אשר ישמשו   הנחייה של ״מדריכי הנוער״

 כמדריכים בתפילות הילדים.

 :ארגון, גיוס והפעלת פעילויות לנוער, לפחות אחת   פעילות שנתית שוטפת לנוער

לחודש, שישרת את הצרכים הרוחניים, חברתיים וחינוכיים של ילדים ובני נוער 

 בקהילה.

 

 את מי אנחנו מחפשים: 

  .איש/ת חינוך המסור לעשיה חינוכית ואוהב/ת לעבוד עם ילדים ובני נוער 

  אדם שאוהב תפילה ולימוד תורה, מחוייב להלכה ומעוניינ/ת להנחיל אהבה זו

 הלאה לילדי הקהילה.

  אדם בעל נסיון משמעותי בחינוך לא פורמלי, בעבודה עם ילדים ובעיקר עם בני

 נוער ישראלים. 

  יכולת לעבוד בצורה עצמאית אך גם לעבוד כחלק מצוות של אנשי מקצוע ובעיקר

  מתנדבים. 

 ות עם ערכי הקהילה. הזדה
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  התפקיד פתוח לגברים ולנשים כאחד. אנחנו גם נשמח לשקול אפשרות של עשיית

בצורה ברורה בין שני בני התפקיד על ידי זוג נשוי כאשר חלקי התפקיד יחולקו 

 הזוג. 

 

 דרישות התפקיד:

 .)נוכחות בתפילות הבוקר בשבתות חובה )שלוש מתוך ארבע שבתות בחודש 

 )'נוכחות באירועים אחרים במהלך השנה )חגים, מסיבות, טקסים וכו 

 ארגון לוגיסטי ותכנון באופן עצמאי, טלפונים ואימיילים. זמן תכנון  -במשך השבוע

 עם ועד הנוער ועם בני הנוער בהיקף הנדרש.  -ישות בערביםוחשיבה, פג

  היקף המשרה: רבע משרה, כאשר העבודה מתחלקת בין עבודה מעשית בתוך הווי

 בית הכנסת לבין עבודה ארגונית/ תכנונית עצמאית. 

 

 לפרטים נוספים:

  :שליחת קו"ח ושמות ממליצים לדוא"לKehilat Yedidya Office 

<adyed@013.net> .תוך כדי ציון: "תפקיד רכז/ת נוער" בשורת הנושא , 

 .במידה והפניה מתאימה, זימון לראיון אישי עם ועד הנוער של הקהילה 

 

 המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת הן לזכר והן לנקבה. רק פניות מתאימות ייענו. 
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