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 .טיפול בקידום נוער -עובד/ת חינוך - 201951/מס'  ומבימכרז פ

 

, מכריזה בזה: עיריית 1979 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 .טיפול בקידום נוער -עובד/ת חינוךעפולה על פתיחת מכרז למשרה של 

 

 טיפול בקידום נוער -עובד/ת חינוך המשרה 
 בהתאם לכישורי המועמד/ת. -חינוך, נוער, חברה וקהילה דירוג

 משרה כל אחת. 100% -משרות 2 היקף משרה
תיאור 

 התפקיד
ממסגרת לימוד או הנמצאים בניתוק  13-18איתור ויצירת קשר עם נערים ונערות בגילאי  .א

 עבודה, או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.ממסגרת 

, התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע reaching out -פועל/ת בדרכים של "יישוג" .ב
 משרותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.

 בטיפולו.ים שערהנרצונות של כוחות ו צרכים, קשיים, אבחון והערכת .ג

טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה יעדים  תכנון .ד
 המקצועית. פועל/ת בארבעה מישורי התערבות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.

הדרכה והנחיית תכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב כגון:  .ה
 קורסים וסמינרים.מחנות, 

טיפולית על בסיס של "חוזה טיפולי" פרטני מוסכם, זאת תוך בירור  -ביצוע התערבות חינוכית .ו
 והבהרת קשיים אפשריים וחלוקת תפקידים ואחריות.

פועל/ת לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמאליות והבלתי פורמאליות התואמות  .ז
 את בני גילם.

 וף פעולה עם שירותים אחרים בקהילה.פועל/ת בדרכים של שית .ח

 ביצוע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית. .ט

 ליווי הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת, וביצוע מעקב לגבי השתלבותם. .י

פועל/ת בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות אגף א'  .יא
  ים ובני נוער בסיכון במשרד החינוך.לחינוך ילד

 
 
 
 

 תנאי סף

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

  .ההתנהגות, קרימינולוגיה
 

 הכשרה
 בהכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער בשנתיים הראשונות לעבודתו. חובת השתתפות 
 

 רישיון לעסוק בתפקיד
 .רישיון עובד חינוך תוך שלוש שנים בתפקיד 

 עדיפות לבעל/ת ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.  ניסיון

 
דרישות 
 נוספות

 

 כישורים אישיים

 .יכולת להתקשר עם נוער מנותק 

 .אמפתיה לנוער מנותק 

 יכולת לעבוד בתנאי לחץ 

  מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות.יכולת לפתיחות וגמישות 

 .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה 

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות 

 .בעל/ת רישיון נהיגה ורכב  
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אנוש או להוריד  משאבי באגף לקבל ניתן אותם טפסים גבי על ורק אך להגיש יש למכרז בקשות .1 הערות
 והמלצות. ת/המועמד כישורי על המעידות ותעודות חיים קורות בצירוף, באתר העירייה

 , עפולה 47 חנקין יהושע' רח, העירייה בבניין באגף משאבי אנוש להגיש יש המועמדות את .2
 .12:00 בשעה  18/8/2019 ראשוןליום  עד   

 . 6520419-04או בפקס:    meytal@afula.muni.il ניתן להגיש מועמדות גם במייל .3
 על המועמד/ת. אחריות ואישור קבלת ההגשה   

 . לדיון תובאנה לא המועמד כישורי על המעידות והתעודות המסמכים כל ללא שתגענה בקשות .4

 . נקבה ללשון גם הכוונה, זכר בלשון התפקיד תיאור מפורט בו מקום כל .5

האתיופית, לנשים  העדה ליוצאי:  תינתן עדיפות, שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .6

 .מוגבלויות בעלי ולמועמדים

 


