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 לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

          
 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון_10/16מס'__  חיצונימכרז 

 .בכל מקום בו מפורט תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך 
 

 ספר במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות" מדריך/ה מוגנות בביתתואר התפקיד: 
                           

ס "המדריך מהווה דמות בוגר ומודל לחיקוי התומך ברצף הנוכחות    בחללי ביה : תיאור התפקיד
מועדוני הנוער ובפעילות החינוך הבלתי  /במהלך יום הלימודים במרכזים הקהילתיים

רה מתאימה בעבודה עם ילדים ובני נוער פורמלי. המדריך יהיה בעל ניסיון והכש
                ובעל "תקשורת" טובה עם תלמידים ובאי בית הספר.

* סיור בכל הזירות הרלוונטיות בביה"ס. סיוע "בהרגעת הרוחות" ובנקיטת  :תפקידיו ותחומי אחריותו
 ובזמן אירוע אלים. ניצעדים למניעת הסלמה לפ

  דיווח על אירועים חריגים לאיש צוות האחראי לטיפול באירוע לצוות
 הניהולי של בית הספר 

 .מתן חוות דעת מקצועית בישיבות ביה"ס. כולל הצגת הנושאים 

  עידוד תלמידים במצבי מצוקה לפנות לגורמים החינוכיים והטיפוליים
 בבית הספר.

  התייחסות למקום תיעוד אירועים, תוך הקפדה על כללי החיסון ותוך
 האירוע למעורבים  למועד ולגורם החינוכי אליו הופנה לאירוע הטיפול.

  התווית מדיניות וגיבוש תוכניות עבודה בתחום המוגנות , ליווי ובקרה
 של הפעילות .

  , שילוב צרכי אוכלוסיות ומגזרים שונים בקהילה בפעילויות חינוכיות
 קהילתיות. ותרבותיות.

 ונים לצוות הניהולי של בית הספר.מתן דיווחים ועדכ 

 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות 
 מנהל תחום מניעת אלימות ופשיעה. :כפיפות

 תעודת הוראה / תעודה עובד חינוך.: השכלה :דרישות התפקיד
יתרון לבעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או 

 לארץ. מיים בחוץ שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקד
 רצוי בתחומים הרלוונטיים.   :ניסיון

 .יתרון לבעלי ניסיון בהדרכה בחינוך ובחינוך הבלתי פורמלי   
 

 OFFICE –היכרות עם תוכנות ה  כישורים אישייים:
 

:  אישור העסקה משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי רישיון  לעיסוק בתפקיד
 אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסיקו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין..

 
 : על פי תעודות בדרוג חברה חינוך ונוער.מתח דרגות
 100x   2 :אחוז משרה

יש להגיש מועמדות על גבי טופסי שאלון  אישי / בקשה למשרה פנויה  הגשת מועמדות:
באתר האינטרנט של העירייה. יש לצרף או  שניתן לקבל במזכירות העירייה

 קורות חיים ותעודות.
הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לגב' רחל איטח   מועד אחרון להגשה: 

 .12.00עד השעה  11.2.16לא יאוחר מיום  02-9909807טלפון 
 

                                             __________                                                                
 משה  אבוטבול   

       ראש  העיר   


