
 

 

 רחובחבורת מדריך / מדריכת  לתפקיד:  19/23 מכרז פומבי מס'
 

 
 היחידה 

 
 אגף חינוך 

 מחלקת ילדים ונוער בסיכון 
 תואר המשרה : 

 מדריך/מדריכת חבורת רחוב  

דרגת המשרה  
 ודירוגה: 

 
 חינוך ונוער 

 : משרההיקף 
 

 תקן מותנה תקציב 
50% 

 סוג מכרז:
 פומבי  

 תקנים  2 תקנים:

הנמצאים במצבי סיכון    12-18איתור ויצירת קשר עם בני/בנות נוער בגילאי  .1 תחומי אחריות: 

 במרחב הציבורי בשעות אחה"צ והלילה. 

" התערבות בסביבה הטבעית, תוך  reachingoutפועל/ת בדרכים של "יישוג   .2

 העיניים. שיתוף פעולה ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות, שותפות בגובה 

מארגן פעילויות חברתיות חינוכיות לבני נוער מאותר ויוצר קבוצות   .3

 שייכות. 

 מפעיל מרחב בטוח בשעות אחה"צ ערב לילדים ובני נוער בסיכון.  .4

 הערכה ואבחון קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים/נערות.  .5

 פורמאלי. מעודד ילדים ובני נוער להשתלב במסגרות החינוך הבלתי  .6

מפנה ילדים ובני נוער לגורים ולשירותים הרלוונטיים של הרשות   .7

 המקומית. 

 פעילות בשיתוף פעולה עם הממונים עליו/עליה ברשות.  .8

דרישות 
 נוספות:  

 והלילה.  העבודה הינה בשעות אחר הצהריים

 השכלה: תנאי סף: 

באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון,   בעל/בעלת תואר ראשון •
עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, חינוך מיוחד, מדעי התנהגות, מדעי  

 הרוח, קרימינולוגיה. 
 

 הכשרה:

 חובה להציג תעודת עובד/עובדת חינוך עד שנתיים ממועד תחילת העבודה 

 

 היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק  •

מאפייני  
העשייה  

הייחודיים  
 בתפקיד:

 יתרון לניסיון בעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון  •

 אמפתיה ויכולת לתקשר עם נוער מנותק  •

 יכולת התמודדות עם מצבי לחץ, כושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב •

 יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות  •

 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת •
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 יכולות ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות  • 

ידע וניסיון בסביבה ממוחשבת, כולל אינטרנט ולשיטה  בתוכנות   •
OFFICE 

 מנהל אגף חינוך או מי מטעמו  כפיפות: 

 
 מנהלה: 

27/03/2023  מועד פרסום המכרז :  

 

  להגשת מועמדות לחץ כאן. 

   12:00בשעה   16/04/2023 תתאפשר עד ליוםהגשת מועמדות 

 

  3661860-04בטלפון:  רותיללפרטים ולשאלות ניתן לפנות 

 ruthie.y@harish.muni.ilדוא"ל: 

 
 יצחק קשת 
 ראש המועצה 

 
הבהרה  

 מגדרית:
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד 

 
 הבהרה:

מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם   -תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים
ובלבד שמועמדים אלו כשורים לתפקיד הנדון וכישוריהם הדומים לכישוריהם של  

 . אחרים לתפקידהמועמדיו 

 מועמד/ת עם מגבלות זכאי/ת להתאמות בתהליכי הקבלה לעבודה . 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=135&FC=10704&RF=5
mailto:ruthie.y@harish.muni.il

