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למועצה האזורית הגליל התחתון ואגודת שיבולת
דרוש פרוייקטור להקמת כפר שילוב קהילתי "שיבולת"

18.7.2019

רקע:
אגודת שיבולת קמה בשנת  2010במטרה להקים מודל התיישבותי חדש "כפר שילוב" ,שיהווה מודל לשילוב אנשים
עם צרכים מיוחדים כחלק אינטגרלי מקהילה נורמטיבית.
כפר השילוב הינו מיזם חברתי-התיישבותי ייחודי השוזר בתוכו תחומי רווחה ,חינוך והתיישבות ומטרתו ליצור
אקלים חברתי חדש המושתת על ערכי צדק ונתינה באורח יומיומי.
הקמת כפר השילוב שיבולת אשר עתיד לקום בשטח המועצה האזורית הגליל התחתון ובסמיכות ליישוב בית רימון,
אושרה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה ,ובהתאם להחלטות ממשלה שהורו על הקמת הכפר .גרעין
המשפחות מונה כיום כ  35משפחות הנפגשות מספר פעמים בשנה ופעילות בוועדות שונות על מנת לקדם את הקמת
הישוב ,חזונו וכן גיבוש וחיבור חברי הקהילה והשותפים.

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה

הגדרת התפקיד:
 .1תכלול וריכוז היבטי השילוב במסגרת התהליכים הפיזיים והסטטוטוריים (שינוי לתמ"מ ,תב"ע)
 .2גיבוש מערך הדיור בתוכניות העבודה.
 .3ריכוז תחום גיוס משאבים ופילנתרופיה (גיבוש תיק תורם וכו').
 .4עבודה מול המועצה האזורית לאיגום תקציבים ופתיחת חסמים בירוקרטיים.
 .5סיוע וייעוץ לאגודת המתיישבים בגיבוש גרעין המתיישבים ,ובכלל זה קשר עם המחנה הקדמי.
 .6בניה והובלת מודל ההתאגדות וקידום הקמת מוסדות היישוב הנדרשים.
 .7תיאום פגישות ועבודת מטה נדרשות והנעת תהליכים.
 .8ראיה כוללת של ההיבטים המהותיים בנושא השילוב וגיבוש הקהילה.
דרישות:
השכלה – בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ניסיון מקצועי – לפחות  3שנות ניסיון בעבודה בתחום הקהילה ,או לפחות  3שנות כהונה בתפקיד במגזר הציבורי
בתחום החברה והקהילה.
ניסיון ניהולי של לפחות  5עובדים ובהיקף תקציבי של מעל מיליון .₪
עברית ברמה גבוהה.
דרישות נוספות:
חיבור ערכי – אידיאולוגי לעולם אנשים עם צרכים מיוחדים ושילובם בחברה.
ייצוגיות בפני גורמים מקצועיים
יכולת להנעת תהליכים חברתיים  /ארגוניים.
ניסיון בהובלת וניהול תהליכים מורכבים בתחומים הפיזי ,סטטוטורי ,כלכלי וקהילתי.
יכולת בין אישית טובה מאד.
יכולת ניידות.
היקף המשרה .50%

שרונה
כפיפות :למנכ"ל המועצה.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד ,מתבקשים להעביר קורות חיים עד לתאריך  4.8.2019למייל
 liate@glt.org.ilבציון שם המשרה.
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