
 
 
 

 מודעה
 :ה/דרוש למועצה אזורית משגב

של אגפי לתכנית משותפת  – בסיכון קידום נוער ות/יעובד

 מובילות לאתגר חינוכי/דרושות מובילים/דרושיםוהשירותים החברתיים   החינוך 
 מקום  ות/יממלא

 

 :תאור תפקיד
ממסגרות לימוד או ות בניתוק /הנמצאים 14-81נערות בגילאי /איתור ויצירת קשר עם נערים -

 ות קשיי הסתגלות במסגרות/מגלים
/ תוך שימוש במידע משירותי החינוך ויצירת קשר עם הנערים, התערבות בסביבה הטבעית -

 נערות מתוך הדדיות ושותפות
 נערות שבטיפול/כוחות ורצונות של הנערים, צרכים, הערכה ואבחון קשיים -
ן בהתאם להנחיה /ומימוש הפוטנציאל האישי שלהםנערות /תכנון יעדים טיפוליים לקידום הנערים -

 המקצועית
 ן במסגרת אחרת/ן גם במהלך שילובם/נערות ומעקב אחריהם/לווי הנערים -
הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה , טיפול פרטני: פעילות בשלושה מישורי התערבות -

 קהילתית
יישוב או מחוץ בפעילות ב, ה/הדרכה והנחיית תוכניות לבני הנוער הנמצאים באחריותו -

 קורסים וסמינרים, מחנות: כגון, ליישוב
ן למטרות /נערות בכדי לקבל את הסכמתם/עם הנערים, (חוזים טיפוליים)עריכת הסכמים  -

 הטיפוליות תוך בירור הקשיים וחלוקת התפקידים והאחריות
הנחיית תוכניות חינוכיות טיפוליות , םותיווכי םייעוצי, הפעלת כלים טיפוליים חינוכיים -

והבלתי  תהפורמאליונערות המנותקים במערכות /ת לשילובם של הנערים/קבוצתיות ופועל
 אליות התואמות את בני גילםפורמ

 :כישורים נדרשים
או , שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ת תואר אקדמי/בעל: השכלה -

 תארים אקדמיים בחוץ לארץ שקיבל הכה מהמחלקה להערכת
 ה להציג תעודת עובד חינוך/ת עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו/חייב -
 יתרון –ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון  -
 יתרון –ת תעודת עובד חינוך בהתמחות קידום נוער /בעל -
 ויכולת התמודדות עם מצבי לחץ אמפטיה ויכולת תקשורת עם בני נוער -
 אכפתיות וחשיבה יצירתית, מעורבות חברתית, גמישות מחשבתיתלפתיחות ויכולת  -
 נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיותיכולת ו -
 OFFICE תוכנותמחשב ושליטה ב עלוניסיון בעבודה  כולתי -
 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה -

 

 בהתאם לחוק, היעדר הרשעה בעבירת מין -
 נוערת היחידה לקידום /מנהל: כפיפות -
 רישיון נהיגה ורכב חובה -
 (צ"בשעות הבוקר ואחה)משרה  100%-50% -
 התחלת עבודה מיידית  -
 על פי הכישורים - חברה ונוער דרגה,חינוך –דירוג  :תנאי שכר -
 רק פניות מתאימות תיענינה -
 המודעה המלאה תפורסם באתר המועצה -

 
 

 /70/72/272נא להעביר עד לתאריך , (בציון שם המשרה)קורות חיים 
 

 CV@misgav.org.il  :ל"או בדוא 72272//משאבי אנוש בפקס  לאגף

 


