קול קורא
הכשרה לעתודה ניהולית בכפר לנערות בסיכון.
חזון בית רות לאפשר לכל נערה בסיכון בישראל
לקבל את המענה הדרוש לה על מנת למצות את הפוטנציאל
הטמון בה.
המשימה הכשרת עתודה ניהולית לטיפול בנערות בסיכון.

בואי להיות משמעותית
ומובילה שינוי חברתי

קורס הדגל של בית רות ,מתקיים בעפולה
ממיין ומכשיר מועמדות לתפקידים מגוונים בעבודה עם נערות בסיכון
תפקידים מעצימים ,מאתגרים ומעניינים ,עם אפשרויות לקידום והתפתחות,
בעלי משמעות אישית וחברתית המובילים לשינוי משמעותי!

התפקידים מחייבים:
* יכולת מנהיגות והכלה
* יוזמה
* הובלה והטמעת תכניות חינוך בקרב הנערות
* יחסי אנוש מעולים

* רגישות
* גמישות מחשבתית
* יצירתיות
* יכולת לעבוד בצוות

שדרת ניהול בכפר לנערות כוללת:
רכזות בתים ,רכזות כפר ,סגניות לרכזות ,מדריכות חינוכיות עם אופק לקידום.

מבנה התוכנית

רישום וקבלה
 .1מילוי טופס הרשמה בצירוף מסמכים רלוונטיים
 .2שיחת הכרות טלפונית
 .3ראיון אישי

שלב א‘ בהכשרה
 .4ארבעה מפגשים בימי ראשון ושלישי בשעות  17:00-21:00במהלך חודש יולי.
12.7 ,10.7 ,5.7 ,3.7
 .5מרכז הערכה .יום סימולציות )יתקיים בין התאריכים (17-22.7.22

שלב ב‘ בהכשרה -בשכר
 .6העוברות את מרכז ההערכה ימשיכו בהכשרה בשישה מפגשים ושש התנסויות מעשיות.
ימים ראשון ושלישי בין השעות .17:00-21:00
18.9 ,13.9 ,11.9 ,6.9 ,4.9 ,16.8 ,14.8 ,9.8 ,2.8 ,31.7 ,26.7 ,24.7

בסיום ההכשרה תוענק תעודה למסיימות.
תהליך ההכשרה יסתיים בספטמבר  .2022מתוך המועמדות שיעמדו בהצלחה במרכז ההערכה
בשלב א' הראשוני תבנה קבוצה של עתודה לשלב ב'.
למסיימות בהצלחה את שלב ב' תהיה אפשרות להשתלב כחלק
מצוות בית רות המתרחב על פי צרכי הארגון.

בהכשרה ילמדו הנושאים הבאים
• פגיעה בקטינים בישראל-היקף התופעה ,מאפיינים ,השלכות מיידיות וארוכות טווח
דרכי התמודדות  .ההיבט החוקי  ,חינוכי ,טיפולי.
• נוער בסיכון-היקף התופעה ,מאפייני התופעה .המצב החוקי.
מענה מערכת החינוך ,האכיפה והטיפול .אבחנה בין נערים ונערות.
• נערות במצוקה ובסיכון-מאפיינים המייחדים נערות בסיכון,
נערות בסיכון בחברות סגורות/מסורתיות.
• איתור נערות-שילוב נערות במסגרות חוץ ביתיות ופנים ביתיות
תיאור תהליך זרימה מבית הספר תוך התייחסות לכל הגורמים המעורבים,
תיאור המערך הארצי הכללי תוך התמקדות במתקני רשות חסות הנוער.
• בית רות" ,מבט על"-הכפר כמסגרת מוכוונת פוסט טראומה ופוסט טראומה מורכבת.
• חינוך-טיפול -השכלה-גישה הוליסטית ,שמטרתה חיים מיטיבים בתוך הכפר
והקניית כלים להתמודדות עם אתגרי החיים עם היציאה לחיים עצמאיים.
• חינוך בבית רות-כישורי חיים ,חינוך לא פורמלי .הצגת התפיסה והפעילויות בכפר.
• השכלה בבית רות"-פדגוגיה טיפולית" כתפיסה המהווה בסיס לעבודת בית הספר.
• טיפול בבית רות-הצגת הגישה הטיפולית הנהוגה בבית רות.
• משפחת המוצא של הנערה-מאפייני המשפחות ,יחסי הגומלים עם צוות הכפר.
• אסטרטגיות ניהול-מיומנויות ניהוליות.
• ניהול צוות רב תחומי ,ניהול עצמי ,שיתופי פעולה.
• תקשורת-תקשורת בין אישית.

