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 לתפקיד עובד/ת קידום נוער 2020/19 פרמס  פומבימכרז 
 

 מחלקת קידום נוער  היחידה:  

 קידום נוער עובד   תיאור המשרה:  

 הסכם קיבוצי    "י עפ דרגת המשרה ודירוגה:  

 70%*  1, 50%משרות * 2 היקף העסקה:  

 פומבי  סוג המכרז: 

 תיאור תפקיד: 
הנמצאים בניתוק   18-14איתור ויצירת קשר עם בני נוער גילאי  .1

  .ממסגרות לימוד או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל 

 . שבטיפולו מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים   .2

מתכנן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש   .3

  .הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית 

בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב   .4

  .והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית

- ל התכניות והתהליכים החינוכיים אחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כל  .5

  .יפוליים של כל נער ונערה שבאחריותו ט

עבודה בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה   .6

  .קבוצתית ועבודה קהילתית

מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב   .7

  או מחוץ ליישוב כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.

טיפוליות קבוצתיות, ופועל לשילובם של הנערים  -מנחה תוכניות חינוכיות .8

המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את בני  

  גילם. 

  .פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה .9

  .מלווה את הנערים ועוקב אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת  .10

בהתאם להנחיות מנהל היחידה לקידום נוער והממונים עליו  פועל  .11
ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות המחלקה לקידום נוער  

 במשרד החינוך. 

  



 

 

 
 השכלה ודרישות מקצועיות:   תנאי סף:  

 השכלה: 

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

)יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה  קרימינולוגיה 
 . בדרישה זו( 

 
)יש   רישום בפנקס העובדים הסוציאליים  - לבעל תואר בעבודה סוציאלית  . ב

 . לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו(
 

 יתרון  - באחד התחומים לעיל  MAתואר  . ג
 

 הכשרה: 
חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס אוריינטציה  

ת המחלקה לקידום  מטעם האגף או ממסגרת, שאושרה מראש, ע"י מנהל
 . )יש להציג הצהרה(  נוער

 
  ניסיון:

בסיכון כולל  שנתיים ניסיון בעבודה טיפולית פרטנית/קבוצתית עם נוער  
ים המעידים על עמידה  יש להציג אישורפרקטיקום והכשרה מעשית )

 (. בדרישה זו
 

   דרישות נוספת: 
היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  

  )את הטופס יש לקבל ממשאבי   2001 – במוסדות מסוימים, תשס"א 
 אנוש(. 

מאפייני העשייה  
 לתפקיד:    הייחודיים

  .יכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון אמפתיה .1
  .יכולת התמודדות עם מצבי לחץ .2
יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מודעות ומעורבות חברתית   .3

  .ואכפתיות 
  .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה .4
כולל עבודה  -יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות .5

  .בשעות הערב 
 .עבודה בסביבה מתוקשבת יכולת  .6

   מחלקת קידום נוערמנהלת  כפיפות:  

 החינוך  :  אגף 

 : דגשים 

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה בקרב   .1

    לא תידון.  – עובדי עירייה / נבחרי ציבור 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.   .2

 עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.   שוריו/ה הזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, במסגרתה יבחנו כי .3

 . אופן זמני או במילוי מקוםב מאוישות חלק מהמשרות  .4

 
 הנחיות להגשת מועמדות: 

  מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה   להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים 
במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה גבוהה  מידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים  )

( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף בצרוף מסמך הצהרה המקובלים באוניברסיטאות בארץ
 . 12:00בשעה  2021/05/12עד ליום  drushim@gantik.org.il  על קירבה משפחתית המצ"ב לכתובת מייל 

או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו. מועמדים שיעמדו  \ הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו
במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את    שצוינובתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות  

 המועמדים המתאימים ביותר. 

mailto:drushim@gantik.org.il

