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 משרה. 50%לפי          
 

 

 תיאור התפקיד 

 

במצבי סיכון בתוך המסגרת הנמצאים   18-14מאתר ויוצר קשר עם בני נוער גילאי  •

 הלימודית

 , התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש out Reaching– שוג" יפועל בדרכים של "י •

 היישובי, ובית הספר במידע משירותי החינוך 

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

 נן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלומתכ •

 להנחיה המקצועית. בהתאם

בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מתמדת  •

 התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית.  אחר

טיפוליים של כל -יכים החינוכייםכניות והתהל ואחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל הת •

 ונערה שבאחריותו.  נער

  פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה •

 קהילתית.

ב, מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ לייש •

 כגון: מחנות, קורסים וסמינרים. 

 וף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.פועל בדרכים של שית •

 מחלקת הנוער ברשות פועל בהתאם להנחיות מנהל  •

 
 השכלה : 

 

  תואר ראשוןבעל תואר ראשון או סטודנט ל •

 בהתמחות קידום נוער  -תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך  •

 
 מקצועי  ניסיון

 

 שנת ניסיון בעבודה עם נוער  •

 יתרון   -חניך או מדריך בתנועת נוער  •

 

 

 

 



  מועצה מקומית באר יעקב 
 מנכ"לסלשכת 

 מינהל ומשאבי אנוש

 

 

 בהתאם להשכלת המועמד.  דרוג: 
 

 

 : דרישות נוספות

 

 יכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער  

 אמפתיה.

 יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.

 יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מודעות ומעורבות חברתית ואכפתיות. 

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

 ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות.יכולת 

 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת. 

 

 

 מחלקת הנוער והצעירים ברשות    כפיפות :
 
 

על המועמד/ת לציין כי לא הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון ולצרף אישור על העדר רישום  •
היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות   – פלילי

 . 2001-מסויימים, תשס"א 

 . התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד •

בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת   •
נבחרי ציבור יכול והעסקתם המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או 

 לא תאושר כאמור בצו. 

 מועמדים מתאימים בלבד ייענו.  •

 ככל ויידרש. – עבור מיונים בחב' השמהיהמועמד   •

 המועמד שייבחר יחתום על חוזה העסקה מתחדש בהתאם לתיקצוב.  –המשרה אינה לצמיתות  •

 

 ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.  את הרצ"במועמד אשר לא יצרף לקו"ח  *
 

  נא לשלוח דרך הלינק:קורות חיים, המלצות ותעודות 

 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=4379&RF=114 
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 בכבוד רב,                       

 

 יאיר ושדי            
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