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 י חצי מישרהערבהמגזר ב עובד קידום נוער חיצונימכרז 
 

 מישרה. 01%עובד קידום נוער במגזר הערבי תואר התפקיד: 

 תיאור התפקיד:
  הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד או ממסגרת  01-01מאתר ויוצר קשר עם נערים גילאי

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

 או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.
 .מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו 
 ומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה מתכנן יעדים טיפוליים לקיד

 המקצועית.
 .פועל בארבעה מישורי התערבות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה 
  :מדריך ומנחה תוכניות לבני נוער המצויים באחריותו, בפעילות בישוב או מחוץ לישוב כגון

 .נריםימ, קורסים וסמחנות
  התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית.מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר 
 .מלווה את הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת, ומבצע מעקב לגבי השתלבותם 
  פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל

 חברה ונוער במשרד החינוך.

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

  מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.
  בהתמחות קידום נוער. –תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך 

 הכשרה:
 ציג תעודת עובד חינוך.לה  חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו

 יון בעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון. יועדפו עובדים השייכים לאותו מגזר.בעלי ניס יועדפו ניסיון:

 כישורים אישיים:
 .יכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון. אמפתיה 
 .יכולת לעבוד בתנאי לחץ 
 .יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות 
 .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה 
 ד בשעות בלתי שגרתיות.יכולת ונכונות לעבו 
 .יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת 
 .היתר הדרכה זמני מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך /  רישיון עובד חינוך 

 01.01.01י"א בתשרי תש"פ חמישי  תעודות עד יוםגישו בקשתם בצירוף קורות חיים וי םהמעונייני

 לאגף משאבי אנוש ושכר. 00:11בשעה 

 1168001או לפקס   yehuda.org.il-miryamb@mובת מייל ניתן לשלוח לכת
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