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משפחות שכולות למען שלום ,פיוס וסובלנות )ע"ר(
ל פ ור ום ה מ ש פ ח ות ה ש כ ול ות ה יש ר א ל י פ ל ס ט יני ד ר ו ש /ה
מ ק ד ם  /ת מ פ ג ש י ד י א ל ו ג ב מ ע ר כ ת ה ח ינ ו ך ה י ש ר א ל י ת
מפגשי הדיאלוג אותם אנו עורכים לתלמידי תיכון ,מכינות קד"צ ותנועות הנוער ,היא מהפעילויות החשובות של פורום
המשפחות השכולות מאז הקמתו .חברי הפורום הישראלים והפלסטינים מגיעים לכיתה להצגת הסיפורים האישיים של אובדן
בן/בת משפחה בסכסוך והמסע הארוך שערכו בדרך לפיוס עם הצד השני .לאחר מיכן הם עורכים דיון פוקח עיניים עם
המשתתפים .חברי הפורום ,שאיבדו את היקר להם מכל ,מוכיחים בעצם עמידתם המשותפת כיצד ניתן להתמיר רגשות של
זעם ,כאב ונקם ולפעול ביחד למען הידברות ,תקווה ופיוס .המשתתפים נוכחים במו עיניהם איך כאב האובדן והאמונה בדרך
הפיוס הופכים לאחווה ושותפות בין ישראלים ופלסטינים.
מוסדות חינוך רבים )פורמלי ולא-פורמלי( עדיין לא מכירים את הפעילות ואת ערכה החינוכי .לעומת זאת ,במוסדות בהם ביקרנו
בעבר מנהלים רבים מכירים בתרומה החינוכית של פעילות מיוחדת זו והפכו את המפגשים לחלק קבוע משעורי החינוך ,הוסיפו
תכנית הכשרה עבור סגל המורים ומתמידים להזמין אותנו שנה אחרי שנה.
כדי להרחיב את הפעילות החשובה הזו לבתי ספר נוספים ,אנחנו מחפשים מקדם/ת מפגשי דיאלוג ,לקידום המפגשים לקהילות
בהן הפורום עדיין לא הופיע וכן לשמירה וטיפוח הקשר עם המוסדות שממשיכים לארח אותנו מידי שנה.
העבודה במשרה חלקית ,תתבצע מהבית וממשרדי העמותה ,בהיקף של חצי משרה .העבודה כרוכה בנסיעות ופגישות במוסדות
חינוך ברחבי הארץ .התחלה מיידית.
תיאור התפקיד:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

פיתוח וטיפוח קשרים עם מנהלי מוסדות חינוך פורמלי ולא פורמלי ,בנייה ותחזוקה של מאגר נתוני המוסדות ובעלי
התפקידים
פנייה למוסדות ופריפריות בהם הפורום לא ביקר בעבר
הכנה והפצה של חומרים שיווקיים במדיות שונות
תיאום המפגשים במוסדות החינוך לאורך כל שנת הפעילות ,איסוף משובים מהסגל ומהתלמידים.
טיפוח קהילת המרצים ומענה לצרכיה .הרחבת מעגל המרצים הישראלים ושילוב מרצים חדשים
תיאום שוטף ומלא עם מתאם/ת המפגשים הפלסטיני/ת

דרישות התפקיד:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הבנה והזדהות עם מטרות הארגון והמפגשים ,היכרות טובה עם קהילת חברי הפורום ,תחושת שייכות ושליחות
התמדה ,נחישות ויצירתיות
יכולות שיווקיות מעולות בכל המדיות ,בכתב ובע"פ
יכולת תכנון ,ארגון ותיאום
ניסיון ויכולות בשימוש והפעלת רשתות חברתיות
שליטה באופיס ושיחות ועידה
שליטה גבוהה בעברית ואנגלית ,ערבית יתרון
השכלה תומכת

נא לשלוח קו"ח לoffice@theparentscircle.org :

היסמין  ,1רמת אפעל  52960טל 03- 5355089 .פקס03- 6358367 :
office@theparentscircle.org www.theparentscircle.org

