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 :תיאור התפקיד

 .14-18עם בני נוער בקהילה גילאי מאתר ויוצר קשר  .א

 מאבחן ומעריך צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער בקהילה. .ב

העניין  בונה, מגבש ומדריך קבוצה /קבוצות נוער המתלכדות על בסיס הצרכים, הרצונות ותחומי .ג
 המשותפים.

התלכדה  שלמענןיוזם, מכין ומפעיל עם הקבוצות הנ"ל תכניות חינוכיות המשלבות א ת המטרות  .ד
 קהילתיות.-חברתיות-הקבוצה עם מטרות חינוכיות

 מעריך הערכה שוטפת את תהליך ביצוע התוכנית מול המטרות שנקבעו. .ה

 מחנות נוער.ו יוצא ומשתתף עם הקבוצה/ות בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון: טיולים, כנסים .ו

על מנת  רים אישיים עם בני נוערקבוצתית, מקיים ומטפח קש-במקביל ובנוסף לעבודה החברתית .ז
 לשמש להם כ"אוזן קשבת" ולסייע להם בהתמודדות עם בעיות ומצוקות.

 מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה. .ח

תכנון ובהפעלת  משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות ובהשתלמויות, לוקח חלק .ט
 אירועים מרכזיים.

מינהל חברה  ל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניותפוע .י

 .ונוער
  :דרישות התפקיד

 דרישות סף מחייבות: .1
 :השכלה

 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית.  12

המועצה להשכלה גבוהה ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי  סטודנטים בעלי תוארתינתן עדיפות ל
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או סטודנטים לתואר זה משנה שנייה. או שקיבל הכרה

ונוער  מינהל חברה – בעלי תעודת מדריך מוסמך / תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוךל תינתן עדיפות
  תעודת עובד חינוך / תעודת הוראה. /

  והכשרות מקצועיות:קורסים 
  .שעות, תוך שנה מיום כניסתו לתפקיד 60השתתפות בקורס הכוון למדריכי נוער רשותיים בן 

 :ניסיון מקצועי
שירות אזרחי,  שנות הדרכה כמדריך צעיר, כמדריך במסגרות חינוך או צבא או שירות לאומי או 2ניסיון של 

  .בהדרכה ישירה של בני נוער
 לעיסוק בתפקיד:רישיון 

התחייבות  חודשים מיום כניסתו לתפקיד, תוך 12"היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער, עד 
 להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער עד תום תקופה זו.

 

  



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 : דרישות נוספות .2
 :כישורים אישיים

 יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.
 קהילתי.-חברתי-ולהעשיר בני נוער בתחום הערכייכולת להדריך 

 יכולת ליזום ,להכין ולבצע תכנית חינוכית.
 יכולת לשיתוף פעולה בצוות.
 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה .

  יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 רישום פלילי:

 .אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי
 ת חירום.זמינות ותפקוד במועצה בשע

 
 

 :הערות

 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.  .1

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.  .2

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות  .3

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

 למשרה ו/או ימצאו עומדים בתנאי הסף, אפשר שיידרשו לעבור מבחן התאמה.  מועמד/ת שימצאו מתאימים .4

מועמד/ת שיתקבלו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת  .5

 . 2001 -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז,   .6

)נא לוודא הגעת המסמכים  Hr@omer.muni.il ושאלון אישי ללשכת מנכ"ל המועצה, בדוא"ל לכתובת:

 לאחר המשלוח(. 

 התאמה לתפקיד.בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת  .7

 .08-6291122פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .8

 .02.202220.המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .9

 

 בברכה,
 דנית אוחנה

 רכזת משאבי אנוש
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