שם הרשות :עיריית בית שמש
בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה ללשון נקבה וההיפך

מס' מכרז 20/16 :
פרטי המכרז :מתאם במגזר החרדי  -נערות
דרישות התפקיד :תואר ראשון באחד מהתחומים :קידום נוער ,עו"ס,
פסיכולוגיה ,חינוך ,מדעי ההתנהגות ,קרימינולוגיה.

היקף משרה.50% :
הגשת מועמדות החל מיום.17.3.16 :
מועד אחרון להגשה:

 30.3.16בשעה 12.00

ניתן לראות את המכרז באתר של

לפרטים נוספים 02-9909807 :רחל
שם ראש הרשות :משה אבוטבול

העירייה.

בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
מכרז חיצוני מס'_ __ 20/16מתאם במגזר החרדי  -נערות
 בכל מקום בו מפורט תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.
תואר התפקיד:
תיאור התפקיד:

מתאם במגזר החרדי  -נערות.
אחראי על כלל הפעילויות החינוכית – טיפולית וההשכלתית
המתקיימת ב – "שלוחה" מכין ומבצע תכנית עבודה שנתית ותכניות פעילות
שבועיות בתחומי הליבה ובתחומים רלוונטיים אחרים.
בעצמו מאתר ויוצר קשר עם בני נוער גילאי  13-18מבני המגזר הייחודי  ,הנמצאים
בסיכון ובניתוק ממסגרת לימוד או ממסגרת עבודה  ,או מגלים קשיי הסתגלות
במסגרות הנ"ל פועל בדרכים של "יישוג"  ,REACHING OUTוהתערבות מתוך
הדדיות ושותפות .מעריך ומאבחן קשיים ,צרכים  ,כוחות ורצונות של הנערים
שבטיפולו .מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי
שלו בהתאם להנחיה המקצועית .פועל בארבעה מישורי התערבות :הפרט,
המשפחה ,הקבוצה והקהילה מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו ,
בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב  ,כגגון :מחנות  ,קורסים וסמינרים.
מבצע התערבויות חינוכיות – טיפוליות על בסיס של "חוזה טיפול" פרטני מוסכם,
זאת תוך בירור והבהרת קשיים אפשריים וחלוקת תפקידים ואחריות פועל לשילובם
של הנערים המנותקים במערכות הפורמאליות והבלתי פורמאליות התואמות את בני
גילם.
אחראי לתיעוד ולדיווח לגבי הפעילות החינוכית טיפולית ברמת כל חניך וחניך
ומערכת קידום נוער .שאלוני הערכת תפקוד
אחראי ב – "שלוחה" על אבטחת המידע ולשמירה על הסודיות בכל הקשור לבני
הנוער המקבלים שירותים חינוכיים – טיפוליים .זאת על פי הוראות החוקים
הרלוונטיים.
פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה ,מבצע מעקב
והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית .מלווה את
הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת  ,ומבצע מעקב לגבי השתלבותם.
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם  ,ועל פי
מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון במשרד.

דרישות התפקיד:

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :קידום נוער  ,עבודה סוציאלית  ,פסיכולוגיה,
חינוך,מדעי ההתנהגות  ,קרמינולוגיה.
חובת השתתפות בהכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער בשנתיים
הראשונות לעבודתו.
ניסיון :יועדפו בעלי ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.
יכולת לתקשר עם נוער מנותק.
. 50%

מתח דרגות:

המח"ר לפי תעודות.

כפיפות:

מנהל קידום נוער.

הכשרה:
כישורים אישיים :
משרה:

הגשת מועמדות  :יש להגיש מועמדות על גבי טופס שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל במזכירות
העירייה או באתר האינטרנט של העירייה יש לצרף קורות חיים ותעודות.
מועד אחרון להגשה :הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לא יאוחר מיום
__30.3.16עד השעה .12.00לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רחל איטח טלפון. 02-9909807:
______________
משה אבוטבול
ראש העיר
מכרז מתאם מגזר ייחודי
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דרך יצחק רבין  ,2בניין  Cקניון נעימי בית -שמש
טלפון 02-9909807 :פקס02-9909888 :

