
 

 

 

 2019 באוגוסט 4
 
 
 

 

 חיצונימכרז 
 למועצה אזורית משגב דרוש/ה:

של אגפי פת לתכנית משות – בסיכון נוערחינוך טיפול ל עובד/ת

 דרושים/דרושות מובילים/מובילות לאתגר חינוכיוהשירותים החברתיים  החינוך

 תאור התפקיד:
 ות/יםממסגרות לימוד או מגלק בניתו ות/הנמצאים 14-18בגילאי  נערות/איתור ויצירת קשר עם נערים 

 קשיי הסתגלות במסגרות

  יישוג פעולה בדרכים של– Reaching Out ,משירותי  ך שימוש במידעוהתערבות בסביבה הטבעית, ת
 החינוך ויצירת קשר עם הנערים/ נערות מתוך הדדיות ושותפות

 שבטיפול הערכה ואבחון קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים/נערות 

 נון יעדים טיפוליים לקידום הנערים/נערות ומימוש הפוטנציאל האישי שלהם/ן בהתאם להנחיה המקצועיתתכ 

 לווי הנערים/נערות ומעקב אחריהם/ן גם במהלך שילובם/ן במסגרת אחרת 

  ,הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתיתפעילות בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני 

 כגון:  הנמצאים באחריותו/ה, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב, בני הנוערת לוהדרכה והנחיית תוכני
 מחנות, קורסים וסמינרים

 למטרות הטיפוליות  ן/עריכת הסכמים )חוזים טיפוליים(, עם הנערים/נערות בכדי לקבל את הסכמתם
 תוך בירור הקשיים וחלוקת התפקידים והאחריות

 תוכניות חינוכיות טיפוליות קבוצתיות  הנחייתותיווכיים,  חינוכיים, ייעוצייםכלים טיפוליים  הפעלת
תי פורמליות התואמות את ופועל/ת לשילובם של הנערים/נערות המנותקים במערכות הפורמליות והבל

 בני גילם

 מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית 

 ליווי ומעקב אחרי הנערים/ות גם במהלך שילובם במסגרת אחרת 

 ברשות ובהתאם להנחיותיהם,  ה/, עם הממונים עליופעילות בשיתוף פעולה עם כל המערכות בקהילה
 ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

 כישורים נדרשים:
  :עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה,ןבסיכו קידום נוער תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים:השכלה , 

  קרימינולוגיהעי ההתנהגות, מדעי הרוח, דמחינוך, חינוך מיוחד, 

  :חינוך ת/חייב/ת עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו/ה להציג תעודת עובדהכשרה 

 הדרכה" זמני מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך/ רישיון עובד/ת  רישיון לעיסוק בתפקיד: "היתר
 חינוך

  יתרון –ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון 

  ניסיון כעובד/ת קידום נוער במגזרים ייחודיים, כגון: עולים, חרדים ומגזר ערבי, יועדפו עובדים/ות
 יתרון - השייכים/ות לאותו מגזר תרבותי

  ויכולת התמודדות עם מצבי לחץ נוער מנותקאמפטיה ויכולת תקשורת עם 

 רתיתיגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית, אכפתיות וחשיבה יצחות ויכולת לפתי 

 נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיותיכולת ו 

 תוכנותמחשב ושליטה ב עלוניסיון בעבודה  כולתי OFFICE 

 עברית ברמה גבוהה 

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה 
 חובה רישיון נהיגה ורכב

 ה"צ()בשעות הבוקר ואח 100%היקף משרה: 
 התחלת עבודה מיידית 

 ע"פ הכישורים וההשכלה  תנאי שכר:
 ענינהירק פניות מתאימות ת

 

 ,18/08/2019 :שם המשרה(, נא להעביר עד לתאריך קורות חיים )בציון

 CV@misgav.org.il  או בדוא"ל: 9902302משאבי אנוש בפקס  אגףל

 

 


