
 

 בס"ד

 עובד קידום נוער בסיכון לנערים/רות מנותקים/ות מהמגזר הכללי – 18/נט מס' פנימימכרז 

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

 

 ערים/רות מנותקים/ות מהמגזר הכללי.עובד קידום נוער בסיכון לנ: תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

  הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד, או מגלים קשיי הסתגלות  14-18ויוצר קשר עם בני נוער בגילאי מאתר

 הנ"ל.במסגרות 

  "פועל בדרכים של "יישוג– Reaching out  התערבות בסביבה הטבעית תוך שימוש במידע משירותי החינוך

 או באמצעות מרכז מידע ממוחשב ויצרת קשר עם הנוער מתוך הדדיות ושותפות.

 .מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו 

 תית.פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהיל 

 טיפוליות קבוצתיות, ופועל  -מפעיל כלים טיפוליים חינוכיים, ייעוציים ותיווכיים. מנחה תכניות חינוכיות

 לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את בני גילם.

 מינהל חברה ונוער  פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות

 במשרד החינוך. 

 .ליווי יציאות חוץ, כגון שבוע גדנ"ע, מסע ישראלי, מסע הישרדות, פעילויות שטח ועוד 

 .עבודה בשעות הערב בתדירות של פעמיים בשבוע 

 דרישות התפקיד:

 ינוך תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, ח

 , מדעי ההתנהגות, מדעי הרוח, קרימינולוגיה.מיוחד

 נוער/ עו"ס.בהתמחות קידום  -תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך

 ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת עובד חינוך. : חייב עד שנתייםהכשרה 

 נוער בסיכון.  פו בעלי ניסיון בעבודה קבוצתית עם: יועדניסיון 

עולים, חרדים ומגזר ערבי, יועדפו עובדים השייכים לאותו מגזר  -במגזרים ייחודיים כגון לעובדי קידום נוער

 תרבותי.

 יכולת לתקשר עם נוער מנותק, אמפטיה לנוער מנותק, יכולת התמודדות עם מצבי לחץ, כישורים אישיים :

ע"פ, יכולת ונכונות יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות, יכולת ביטוי בכתב וב

 לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.

 "היתר הדרכה" זמני מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך/ רישיון עובד חינוך.: רישיון לעיסוק בתפקיד

 .%100: אחוז משרה

 .קידום נוערמנהל : כפיפות

 .לפי דירוג חברה ונוער :מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן להשיג דרך . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד 

 , מיכל.9909772-02השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון יומיים מיום 

 .     30/08/2018ולא יאוחר מיום   22/08/2018החל מיום : מועד הגשה

 
 ______________ 

 משה אבוטבול 
 ראש העיר 
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