
 

 
 אגף משאבי אנוש        

 
 22/2/22כ"א  -מכרז חיצוני/פנימי 

 ההיל" –ביח' לקידום נוער טיפול  –רכז/ת חינוך 
 

 כפיפות :
 .אגף החינוך תלמנהל

 
 תיאור התפקיד:

ם לאיתור יצירת קשר היל"ה הקשורי-מכלול הנושאים החינוכיים טיפוליים ביח' לקידום נועראחראי על 
האגף  מכין תוכנית עבודה שנתית, מבוססת נתונים, בהתאם למדיניות בסיכון.ומנותקים  ערוהתערבות עם בני נו

ות ההתערבות לנערות וצרכי בני הנוער ומשפחותיהם, הרשות המקומית ואחרי על יישומה. מרכז את תוכני
הטיפול בהתאם ליעדים הפרטניים  מדת אחר התקדמותונערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מת

ת במצבי קיצון. מגיע למוסדות , ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך רגוניים, אחראי על היערכות והתערבוהאו
קורי בית וכיו"ב. פועל על פי הנחיות מנהל היחידה ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, בי

המח' לקידום נוער במשרד החינוך.  ותהמקומית ועובד בהתאם להנחיות המחוז ומדינילקידום נוער ברשות 
אבטחת המידע ולשמירה . אחראי על טיפול ופועל לפיתוחם המקצועי -עית על פעילות עובדי חינוךאחראי מקצו

ביחידה. זאת על פי הוראות טיפוליים  –הנוער המקבלים שירותים חינוכיים  קשור לבניות בכל העל הסודי
הנמצאים  31-31עם נערים גילאי טיפוליות  –צע התערבויות חינוכיות מבהחוקים הרלוונטיים. מאתר יוצר קשר ו

מדיניות המח' לקידום נוער והאגף בסיכון ובניתוק. משתתף בהשתלמויות, בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם ל
 לחינוך ילדים ונוער בסיכון.

 
 תפקיד:תנאי סף ל

 השכלה:
  :וגיה, מדעי יכולקידום נוער, עבודה סוציאלית, פסתואר ראשון באחד מהתחומים הבאים

 ההתנהגות, קרימינולוגיה.

 עלי תואר שנייועדפו ב. 

 
 הכשרה:
 קורס ייעודי מטעם האגף בשנתיים הראשונות לעבודתו. 

 
 :מקצועי ניסיון

 1  בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.שנות ניסיון 
 

 :כישורים אישיים
 ותק.להתקשר עם נוער מנ תיכול

 מפתיה.א
 יכולת לעבוד בתנאי לחץ.

 יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות.
 יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 

 רישיון לעיסוק בתפקיד:
 שנים בתפקיד. 1רישיון עובד חינוך תוך 

 
  %//2- היקף המשרה:

 .המקובל ברשויות מקומיותארצי עפ"י הסכם : שכר
 

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו  /
carmit_oh@rehovot.muni.il 

 //:20,שעה 1.2/22..2, חמישיעד יום 
על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל 

 ו/ה על הסף.מועמדות
 מיועדת לנשים וגברים כאחדמודעה זו 

 


