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 חרדי/ח"ט בקידום נוער  נערות מגזר דתיעובדת  – 20/קכהמס'  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 ה, שבאחריותבונה 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 

  מגיעה למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלוונטיים לתהליך ההתערבות של הנערה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי

 בית וכיוצ"ב.

 במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות  ת לשילובן של הנערות המנותקותיות, ופועלטיפוליות קבוצת -מנחה תוכניות חינוכיות

 .התואמות את בנות גילן

 בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה. 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.

 משתתפת בהשתלמויות, בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המחלקה לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון 

 דרישות התפקיד:

 מדעי ההתנהגות, חינוך מיוחד, ון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, תואר ראש

  קרימינולוגיה.

 בהתמחות קידום נוער. -חינוך תתעודת עובד תינתן עדיפות לבעלות 

 ממסגרת, שאושרה מראש, אוריינטציה מטעם האגף או 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 

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

 כישורים אישיים:

מודעות חשבתית, יכולת לפתיחות וגמישות מיה, יכולת לעבוד בתנאי לחץ, פתיצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון, אמיכולת 

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

 מתוקשבת.
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