
 
 

 
 

 

 

 

 מכרז כ''א חיצוני מס' 11/23
 מדריך/ת קידום נוער 

  יש לקרוא היטב את נוסח המכרז על מנת להגיש כל מה שדרוש לעמידה בתנאי הסף*

 חינוךמינהל  היחידה:

 ת קידום נוער מדריך/ תיאור התפקיד:

 משרה  50% העסקה: היקף

דרגת המשרה 
 ודירוגה:

  דירוג חינוך ונוער בהתאם להשכלה

 חיצוני  סוג המכרז 

, 14-18מאתר ויוצר קשר עם בני נוער בסיכון בגילאי  • תיאור התפקיד:
הנמצאים בניתוק ממסגרות או מגלים קשיי הסתגלות 

 במסגרות הנ"ל.
התערבות בסביבה , reaching outפועל בדרכים של "יישוג"  •

הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות 
מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות 

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

 שבטיפולו.
מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש  •

 להנחיה המקצועית.  הפוטנציאל האישי שלו בהתאם

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

מדריך ומנחה תוכניות לבני נוער המצויים באחריותו,  •
בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים 

 וסמינרים.

עורך הסכמים )חוזים טיפוליים( עם הנערים ומקבל את  •
מכתם למטרות הטיפוליות, תוך בירור הקשיים וחלוקת הס

 התפקידים והאחריות.
מפעיל כלים טיפוליים, חינוכיים, ייעוצים ותיווכים, מנחה  •

תוכניות חינוכיות טיפוליות קבוצתיות, ופועל לשילובם של 
הנערים המנותקים במערכות הפורמאליות והבלתי 

 פורמאליות התואמות את בני גילם. 

ים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים פועל בדרכ •
 בקהילה.

מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול  •
 בהתאם ליעדים בתוכניות.



 
 

 
 

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

פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם  •
ר במשרד להנחיותיהם, ועפ"י מדיניות מינהל חברה ונוע

 החינוך. 
 

 דרישות התפקיד:

 
 

 : השכלה

 ,גבוהה להשכלהבעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה 
באחד  לארץ בחוץ תארים אקדמיים להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל או

או יותר מהתחומים הבאים:  קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, 
 . החינוך,  חינוך מיוחד, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגי

 או 
 שנת סטאז' -שנה רביעית ללימודי תואר ראשון בקידום נוער בלבד 

 
בהתמחות קידום נוער או לבעלי -תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך

 הוראה .תעודת 
 

 (המתאימ המעידות על השכלה  )חובה לצרף תעודות
 הכשרה :

סיום בהצלחה  קורס אוריינטציה מטעם אגף א לילדים ונוער בסיכון או 
ת המחלקה לקידום נוער באגף ,עד \ממסגרת שאושרה מראש ע''י מנהל

 שנתיים ממועד תחילת עבודתו.
 

 ניסיון מקצועי:
 שנת ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון 

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

 
יש לצרף אישורי העסקה המפרטים את הגדרת התפקיד, תיאור )

 התפקיד, היקף המשרה ותאריכי העסקה מדויקים(
 

 דרישות נוספות: 

 עברית ברמה גבוהה –שפות  •

   OFFICEהיכרות עם יישומי   יישומי מחשב: •

העדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של  •
 .2001 –התשס"א  ,עברייני מין במוסדות מסוימים

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות  •
  

 נוער.יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני  כישורים אישיים:
 יכולת להדריך ולהעשיר בני נוער.

 ום, להכין ולבצע תכניתזיכולת לי
 יכולת לשיתוף פעולה בצוות
 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות 
 אמינות ומהמינות אישית

 כושר עבודה בצוות
 יכולת התמודדות עם מצבי לחץ 

מודעות ומעורבות חברתית יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, 
  ואכפתיות.

  ל מחלקת פרט מנה כפיפות:



 
 

 
 

 המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד. הערה:
 

 

 ערות להגשה:ה

 המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע"ג טופס מקוון, אותו ניתן להוריד מאתר העירייה:  .1

             hagalil.muni.il/bids-https://www.nof/  .או לקבלו באגף לניהול הון אנושי בעירייה 

 עד לא יאוחר  במכרז.      יש לצרף קורות חיים, תעודות ואישורי העסקה בהתאם למבוקש 2       
 .10:00  שעהב .2.235 מתאריך                

 .      תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, שאינה מיוצגת באופן הולם    3       
 בקרב עובדי הרשות המקומית, בכפוף לעמידתו בתנאי הסף.                

   , ככל שהדבר                  .     תינתן זכאות לקבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודה למועמדים בעלי מוגבלות4       
 יידרש.               

 אחריות ואישור קבלת הגשת המועמדות הינה על המועמד/ת..     5        
 הגשות ללא צירוף המסמכים המתאימים יפסלו על הסף !                

 04-/95286478809בטל.  ישלררי פהדלבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה ורור/

 hrmihrazim@nallit.org.ilאו במייל 

 

 

https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
mailto:hrmihrazim@nallit.org.il

