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  חברה ערביתת /רכזה /דרושגושן  לעמותת

 
מהאוכלוסייה  30% -כ מהווים בישראל שילדים הנחת יסודמתוך מותת גושן עוסקת בקידום בריאות ושלומות של ילדים, ע

 מישורים מרכזיים: 3-העמותה פועלת ב מהעתיד של כולנו. 100%אך הם 
הכשרת רופאים ואנשי מקצוע העובדים עם ילדים ומשפחות בקהילה, לזיהוי, מענה והתערבות מוקדמת  .1

 .בנושאים התפתחותיים והתנהגותיים
דיהם, על ידי מתן ידע נגיש ומבוסס העצמת תפיסת המסוגלות של הורים לדאוג לצרכיהם המגוונים של יל .2

 .מחקר, המותאם לאתגרים של העולם המשתנה
שינוי סדרי עדיפויות לאומיים וקידום מדיניות לאומית בנושא בריאות ורווחת ילדים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם  .3

 .גופים וארגונים מקבילים
 

 והקהילות בישראל.העמותה שמה לה למטרה לקדם בריאות ורווחת ילדים בכל החברות 
 : בשני ערוצים מרכזיים בקרב החברה הערבית תהאחרונות העמותה פועל יםשנב

 https://gadalta.org.il/ar/פרסום תכן מקצועי ונגיש בפורטל ידע להורים ולאנשי מקצוע העובדים עימם :  .1
עיריית ירושלים וקרן ם, בשיתוף עם יבמזרח ירושלורופאים יפת חלב אחיות טבשפה הערבית להכשרת  .2

 ירושלים 
 

 
 :תלטוב בימים אלו אנחנו מחפשות רכז/ת חברה ערבית שיצטרף לצוות

 תהליכי פיתוחליווי  -
o סקרים, ראיונות ושיחות  :על בסיסלהורים בנושאי בריאות ורווחת ילדים, פיתוח ידע וכלים מעורבות ב

 והחינוך שעובדים עמם. , הטיפולעם הורים ואנשי מקצועות הבריאות
o לרופאי ילדים ואנשי מקצועות הבריאות  פיתוח ויישום של הכשרות מקצועיות מעורבות בתהליכי

 .בקהילה מהחברה הערבית
  בקהילה ותפויותליווי וקידום ש -

o  לטובת קידום משותף של בריאות ורווחת בפגישות עם שותפים הפועלים בחברה ערבית מעורבות
  ילדים.

o .איתור וגיוס אנשי מקצוע לייעוץ ולעבודה משותפת 
 הערכה ומדידה ליווי תהליכי  -

o עבודה משותפת עם איש מקצוע בתחום( ומדידה בקרה ,הידע הטמעת אחר מעקב(. 
 ערך ההכשרות בשפה הערביתתפעול מ -

o צה הקורס לרשימות התפופרסום ם, תמיכה טכנית לנרשמי, זימון מפגשים 

 :דרישות

 .קלינאית תקשורת, פסיכולוגית, וכיו"ב ו"ס, מרפאה בעיסוק,ע -רקע במקצועות הבריאות והרווחה -
 .שונים בגילאים ילדים והתפתחות בהורות העוסק תוכן עם מעמיקה היכרות -
 .כןוסיון בכתיבה ופיתוח תני -
 .תהליכיםיכולת עבודה בצוות לצד יכולת עבודה עצמאית והובלת  -
 .ורגישות תרבותית יחסי אנוש מצוינים -
  .מהירהו עצמאיתלמידה  יכולת -
 ., עברית ואנגליתבערבית פה -בעל והתבטאות כתיבהגבוהה של  יכולת -
 .שליטה בכל יישומי המחשב -

 . מיידית,  תחילת עבודה % משרה 60-80ובהיקף של   חודשים 7-לההעסקה בפרויקט הינה  תקופה

 פניות מתאימות בלבד תיענינה: 11.12.2020 מועמדות עד תאריךהגשת 
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