
 

 

 

 

 25258/משרה( מספר  %05) נוער בסיכוןלקידום  /תדרוש/ה  עובד
 

 
 לקידום נוער בסיכון /תעובד  :סוג התפקיד

 
 מחלקת קידום נוערמנהלת  :כפיפות מנהלית

 
 חברה ונוער  :דירוג

 
 )לפי השכלה(+ 6-9          :ותדרגמתח 

 
 011% :היקף משרה

 
 

   :תיאור התפקיד          
, הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד, או ממסגרת 01-01איתור ויצירת קשר עם נערים בגילאי  .א

 עבודה, או מגלים קשיי הסתגלות במסגרת הנ"ל.
החינוך, או פעילות בדרכים של "יישוג", התערבות בסביבה הטבעית תוך שימוש במידע משירותי  .ב

 באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.

 הערכה ואבחון קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו. .ג

תכנון יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער, ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו, בהתאם להנחיה  .ד
 המקצועית.

 ות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.פעילות בארבעה מישורי התערב .ה

הדרכה והנחיית תוכניות לבני נוער המצויים באחריותו, בפעילות בישוב או מחוץ לישוב, כגון:  .ו
 מחנות, קורסים וסמינרים.

 ביצוע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול, בהתאם ליעדים בתוכנית. .ז

 עקב לגבי השתלבותם.ליווי הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת, ומבצע  מ .ח

עבודה בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות, ובהתאם להנחיותיהם, ועלפי מדיניות מינהל  .ט
 חברה ונוער במשרד החינוך.

 ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים  .י
 הישירים והנחיות הנהלת המועצה.

 זמינות וכוננות )טלפונית ופיזית בכל צורה שתידרש( למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודות המועצה,  .יא
 בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

 ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה. .יב

 
 

 תנאי סף:

 :השכלה ודרישות מקצועיות

, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, בסיכון תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער .א
 וקרימינולוגיה. , מדעי הרוח, מדעי ההתנהגותמיוחד חינוךחינוך, 

 בהתמחות בקידום נוער. –תינתן עדיפות לבעלי תעודות עובד חינוך  .ב

 :הכשרה

  להציג תעודת עובד/ת חינוך. –חייב עד שנתיים עד מועד תחילת העבודה 
 

 

 

 

 

 

 ניסיון:



 

 

 

 

 .יועדפו בעלי ניסיון בעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון 
  לעובדי קידום נוער במגזרים ייחודיים, כגון: עולים, חרדים ומגזר ערבי, יועדפו עובדים השייכים 

 לאותו מגזר תרבותי.
 .יכולת תקשר עם נוער מנותק 
 .אמפתיה לנוער מנותק 
  התמודדות עם מצבי לחץ.יכולת 
 .יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות 
 .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה 
 .יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות 
 .יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת 

 
 :רישיון לעיסוק בתפקיד

 עובד/ת חינוך."היתר הדרכה" זמני מטעם מינהל  חברה ונוער במשרד החינוך/רישיון 
 

 (:"המסמכים הנדרשים" )להלן:לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש 

 שאלון אישי )הקליק/י להורדה(. .0

 קורות חיים. .2

 תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה. .3

 המלצות )במידה וקיים(. .1

 

לעיל,  המסמכים הנדרשיםעל המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל 

באמצעות  5521:שעה  2.2520.תאריך ישי בחמבאופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  

לידי הגב' רחלי משה, מנהלת ההון האנושי,   yehuda.org.il-rachelim@mהגשה למייל 

 ת הקבועות.במסירה ידנית במשרדי מ.א מטה יהודה, בשעות הפעילו

 

במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע,  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 

 מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.

 12-9971521דרכי התקשרות: טלפון 

 

 

 

 

 

 בברכה,                 

 

 רחלי משה                 
 מנהלת אגף ההון האנושי                 

mailto:rachelim@m-yehuda.org.il

