
 בס"ד

 חרדי/ח"ט בקידום נוער  נערות מגזר דתיעובדת  – 20/צדמס'  חיצונימכרז 

 , וההיפך.זכרהכוונה גם ללשון  נקבהאור תפקיד בלשון יבכל מקום בו מפורט ת
 

 חרדי/נערות מגזר דתי –עובדת ח"ט בקידום נוער : תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

 קשיי הסתגלות  ותממסגרת עבודה, או מגל בניתוק ממסגרת לימוד אוהנמצאות  14-18בגילאי  נערותקשר עם  תויוצר תמאתר

, התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך Reaching Outבדרכים של "יישוג"  תפועל במסגרות הנ"ל.

 מתוך הדדיות ושותפות. הבאמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנעראו 

  צרכים, כוחות ורצונות של הנערות שבטיפולה.קשייםמעריכה ומאבחנת , 

  להנחיה המקצועית. בהתאםלקידומה של כל נערה ולמימוש הפוטנציאל האישי שלה יעדים טיפוליים מתכננת 

  הכוללים מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים שבאחריותה, בונה תכנית התערבות לנערות

 בתוכנית.

 טיפוליים של כל נערה שבאחריותה -ם החינוכייםלתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התכניות והתהליכי תאחראי. 

 ועבודה קהילתית. ,בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית תפועל 

 בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים. לנערות המצוייות באחריותהיות תכנומנחה  מדריכה 

 במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות  ת לשילובן של הנערות המנותקותטיפוליות קבוצתיות, ופועל -מנחה תוכניות חינוכיות

 .התואמות את בנות גילן

 תוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.בדרכים של שי תפועל 

 במסגרת אחרת. ןגם במהלך שילוב ת אחריהןועוקב מלווה את הנערות 

 בהתאם להנחיות מנהל היחידה לקידום נוער והממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות המחלקה  תפועל

 לקידום נוער במשרד החינוך.

 דרישות התפקיד:

  באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.תואר ראשון 

תשלים את חובותיה בתקופת ההתמחות )ובתנאי ש תמדרישות התארים המצוינים לעיל ונמצא 80%ב תכמו"כ מי שעומד

 לתפקיד(.בתואר תוך שנה מכניסתה 

 בהתמחות קידום נוער. -חינוך תתעודת עובד תינתן עדיפות לבעלות 

 אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת, שאושרה מראש, להציג תעודת סיום קורס ת עד שנתיים ממועד תחילת עבודתה חייב

 ת המחלקה לקידום נוער באגף./ע"י מנהל

 .שנת ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון 

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

 כישורים אישיים:

חשבתית, יכולת לפתיחות וגמישות מנוער מנותק, אמפטיה לנוער מנותק, יכולת לעבוד בתנאי לחץ,  יכולת להתקשר עם

יכולת עבודה בסביבה  תיות,נכונות לעבוד בשעות בלתי שגריכולת ות ביטוי בכתב ובעל פה, יכולמעורבות חברתית ואכפתיות, 

 מתוקשבת.

 .%75X2: אחוז משרה

 היחידה לקידום נוער.: מנהל כפיפות

 לפי דירוג חברה נוער וקהילה.: מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

יש לצרף טופס שאלון . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בטופס מקוון המופיע באתר העירייה  או בדוא"ל בכתובת 

אישי )אותו ניתן להשיג דרך אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל 

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

 בצהריים. 12עד השעה  08/10/2020ולא יאוחר מיום  14/09/2020יום החל מ: מועד הגשה

 

 ______________ 
 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 
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