
 

 

 
 

 למועצה האזורית עמק יזרעאל

 

 דרוש/ה
 

 טיפול -חינוך ת/עובד / קידום נוער ת/עובד

 בנהלל ביחידה לקידום נוער

 

 13/2021 מספר מכרז:

 / מדריך בלתי מוסמך B.A, חינוך ונוער :המשרה ודירוגהדרגת 

 משרה 100% העסקה:היקף 

 חיצוני סוג המכרז:

 תיאור התפקיד:

  הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד או  14-18גילאי במאתר ויוצר קשר עם בני נוער
 מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.

  "פועל בדרכים של "יישוג- Reaching out התערבות בסביבה הטבעית, תוך ,
שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם 

 הנוער מתוך הדדיות ושותפות. 

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

  מתכנן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי
 שלו בהתאם להנחיה המקצועית. 

  בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה
 מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית. 

 טיפוליים -התהליכים החינוכייםאחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התוכניות ו
 של כל נער ונערה שבאחריותו. 

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

  מדריך ומנחה תכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ
 ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים. 

  / מגיע למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלוונטיים לתהליך ההתערבות של הנער
 נערה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיוצ"ב.

  טיפוליות קבוצתיות, ופועל לשילובם של הנערים -חינוכיותמנחה תכניות
 המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את בני גילם. 

 ל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה. פוע 

  .מלווה את הנערים ועוקב אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת 

 מועצהפועל בהתאם להנחיות מנהל היחידה לקידום נוער והממונים עליו ב 
 ובהתאם להנחיותיה, ועל פי מדיניות המחלקה לקידום נוער במשרד החינוך. 

 ות, בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המחלקה משתתף בהשתלמוי
 לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון.

 
 



 

 

 

 :דרישות התפקיד
 

 השכלה 
תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, 

 .חינוך, חינוך מיוחד, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה
 בהתמחות קידום נוער.  -ת עובד חינוך בעלי תעודעדיפות לתינתן 

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

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

 ף.או ממסגרת, שאושרה מראש על ידי מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באג
 

 ניסיון

 שנת ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון 

 ן תנתי -, כגון: עולים, חרדים ומגזר ערבי םלעובדי קידום נוער במגזרים ייחודיי
 עדיפות לעובדים השייכים לאותו מגזר תרבותי. 

 

 כישורים אישיים

 יכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון 

 אמפתיה 

 יכולת התמודדות עם מצבי לחץ 

  לפתיחות וגמישות מחשבתית, מודעות ומעורבות חברתית ואכפתיותיכולת 

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה 

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות לא שגרתיות 

  יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת 
 

 דרישות נוספות
בהתאם לחוק למניעת העסקה של  היעדר הרשעה בעבירת מין,אישור משטרה בדבר 

 .2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 ת היחידה לקידום נוערמנהל כפיפות:

 הליכי המיון למשרה:
 .מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה 

  עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית  נתןית -בנתונים ובכישורים שווים
 .לייצוג הולם ברשות המקומית

 מנהלה:

  מועמדות שתוגש ללא תעודות / אישורים תומכים )השכלה, ניסיון וכו'( לרבות
 לא תיבחן.  -קורות חיים ושאלון אישי למועמד 

 29/07/21 תיעשה עד ליום הגשת המועמדות לאיוש המשרה. 

  להגיש לכתובתאת המועמדות יש drushim@eyz.org.il  

  טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר המועצה בכתובתwww.eyz.org.il 
 

 המועצה ראש  - אייל בצר

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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