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 ברטניה  FZYשליח מרכזי לתנועת    –תיאור שליחות 

  
 תיאור המשרה: 

הינה תנועת הנוער הציונית הגדולה והוותיקה בריטניה. התנועה פועלת בקרב בני נוער     FZYתנועת

ויהדות.   לציונות  ולחינוך  ישראל  עם  הקשר  לחיזוק  לשליח וסטודנטים  הינה  המוצעת    ת /השליחות 

רכזי הוא הגורם שאמון על  המ  התנועתישליח  ה.  אנגליה  , ללונדוןבמסלול התנועתי  הסוכנות היהודית  

ושיפור הפעילות החינוכית, מערך   פועל להרחבת  וכן  בכל אנגליה,  לחניכי התנועה  ישראל  "הבאת" 

  ך כחלק מתפקידו השליחות בעיקרה ממשרד התנועה בלונדון, א ההדרכה של התנועה וביסוס התנועה.  

 מרכזי בקביעות ברחבי בריטניה כדי לבצע את פעילותו.  ההשליח ייסע 

 התנועה. ת /כפוף למנכ"ל התנועה וכן למזכיר מרכזיהשליח ה

 
 :  הפעילות העיקרית בתפקיד כוללת בין היתר 

עובדי התנועה .1 ותמיכה בעובדי התנועה בכל הנוגע לישראל,    -עבודה צמודה עם  ליווי אישי 

 לחינוך יהודי וציוני, ואף לפיתוח אישי ומקצועי.   

 עבודה עם בוגרי התנועה )סטודנטים(, בעיקר בנושאים הקשורים לישראל ולחינוך ציוני ויהודי.   .2

אולוגי  קחת חלק פעיל ואידיתמיכה במזכיר/ה בכל הקשור לעידוד צוות התנועה והבוגרים ל  .3

 בתנועה. 

האידיאולוגית   .4 ברמה  התנועה  של  הפעילות  תחומי  ברוב  המזכיר/ה  עם  צמודה  עבודה 

 והתפעולית. השליח יציע תמיכה, יעוץ והכוונה למזכיר/ה.  

עבודה צמודה עם המזכיר/ה בבניית תוכנית חינוכית שנתית לתנועה, ואף פיתוח אסטרטגיה   .5

 חינוכית ארוכת טווח.  

 . באוניברסיטאות  FZYהחינוכית לבוגרי התוכנית ול של בנייה, פיתוח ותפע .6

הניהול    לשליח ולשינשין, במידה ויהיה. , אישית ומקצועית,  תמיכה יומיומיתמתן  ליווי, פיקוח ו  .7

 . FZYיהיה בשיתוף עם המזכיר/ה ומנכ"ל 

 התוכנית.   ת/פיקוח על תוכנית עמיתי דילר, כולל פיקוח וליווי יומיומי של רכז .8

במטרה לפתח    חניכים ובוגרים  -ביחד עם עובדי התנועה הרלוונטים, עבודה עם חברי התנועה .9

 אותם ואת החיבור שלהם לישראל ולציונות.  

ה .10 פיתוח  הרלוונטים,  והבוגרים  התנועה  עובדי  עם  בעיקר  ביחד  בתנועה,  הצעירה  מנהיגות 

 בתחומים הקשורים לחיבור לישראל וציונות. 

ו .11 ותכנון כל התוכניות  עזרה  בארגון  כולל הכשרת  תמיכה  בבריטניה,  החינוכיות של התנועה 

 ת השונות.  ווסיוע בשיווק וגיוס לתוכני  צוות העובדים והעשרת מדריכים,

 עבודה במהלך הקיץ כחלק מהצוות הבכיר במחנה הקיץ או תוכנית קיץ אחרת.   .12
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 ". עתיד" עבודה מול שליח/ת הצופים באנגליה במטרה לפתח את שותפות  .13

של   .14 השונות  התוכניות  למען  שונות  בדרכים  כלכלית  ותמיכה  מענקים  מציאת  על  אחריות 

 התנועה בבריטניה ובישראל, כאשר הדבר מתאפשר. 

לק  הודית ונכונות לקבל אחריות או תפקידים מסוימים לאורך השנה כחהיעבודה מול הסוכנות  .15

 מהתפקיד הסוכנותי.  

 

 :אתגרים, קשיים ומוקדי לחץ 

יכולת באיתור  ו  יוזמה אישית,פיתוח תוכן חינוכי ,  יכולות הדרכה,  כולת עבודה עצמאית התפקיד דורש י

אישיים. בנוסף, התפקיד דורש יכולת  -אנוש טובים ויכולת ליצירת קשרים בין  יחסיהזדמנויות. כמו כן,  

   אילתור ועבודה במצבים לא שגרתיים, עמידה בשינויים וגמישות.

 

 מהלך השנה, וקורס מרוכז במהלך יולי/אוגוסט. מספר מפגשים חד יומיים בתהליך הכשרה: 

 2022ר אוגוסט/ ספטמב  -יציאה לשליחות 

 שנתיים עד שלוש שנים תקופת השליחות:  

 

ולהשלים את   joelj@fzy.org.ilלאימייל:  FZYקורות חיים נא לשלוח ליואל ג'ייקובס, מנכ"ל 

 / https://www.jewishagency.org/il/shlichimטופס הבקשה בכתובת: 
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