
 

 
 אגף משאבי אנוש        

 
 42/4/42כ"א  -מכרז חיצוני/פנימי 

  ותאזור בקידום נוער ברש מרכז/ת
 

 כפיפות :
 .אגף החינוך תלמנהל

 
 תיאור התפקיד:

יניות הרשות  אחראי על מכלול הנושאים לטיפול בנוער מנותק ברשות המקומית.  מכין תכנית עבודה שנתית בהתאם למד
לול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער ה. דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכועהמקומית ואחראי לביצ

 מנותק ברשות.
עליו, ופועל להשגת משאבים  מכין ומנהל את תקציב קידום נוער באזור שעליו הוא מופקד בהתאם להנחיות  הממונים

ידום להשתלמותם של עובדי קראי של היחידה. אח יםל צוות העובדפועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת ש ממקורות חוץ.
המדריכים לקידום נוער ביחידתו. במידת הצורך, מדריך ומנחה אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת  נוער באזורו.

ת, נואישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות המתקיימות ביישוב או מחוץ ליישוב,  כגון:  מח
 קורסים וסמינרים.

על פי הנחיות מנהל היחידה לקידום נוער ברשות, בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים פועל 
המפקח הממונה על קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות של המח' לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד ו

רות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ארגונים ומסג ת,מגיע למוסדוהחינוך. 
לחינוך  השתלמויות, בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המח' לקידום נוער והאגףמשתתף ב .ביקורי בית וכיו"ב

 ילדים ונוער בסיכון.
 
 תפקיד:תנאי סף ל

 השכלה:
 רוח, מדעי המדעי ההתנהגות, חינוך, כון, בסי תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער

 .CBTלימודי , קרימינולוגיהעבודה סוציאלית 

 בהתמחות קידום נוער -תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך. 

 
 הכשרה:
 מטעם האגף או  אוריינטציהציג תעודת סיום קורס חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו לה

 ף.ממסגרת שאושרה מראש ע"י מנהל/ת המח' לקידום נוער באג

 
 :מקצועי ניסיון

 4 נוער, הדרכה בקידום נוער, ניהול, ארגון והפעלת פרויקטים בקידום תחומים הבאים: ב שנות ניסיון
 הנחיה והדרכת עובדי נוער.

 
 :כישורים אישיים

 .והפעלת צוות ארגון ,ניהול תיכול
 .כוללתקהילתית  –ייה חברתית לרא תיכול

 .הדרכה והנחיית צוות עובדי קידום נועריכולת 
 יכולת עמידה בלחצים.

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 ות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.יכולת ונכונ

 .בסביבה מתוקשבת עבודהיכולת  
 

 רישיון לעיסוק בתפקיד:
 רישיון עובד חינוך.

 
  %//2- היקף המשרה:

 .ארצי המקובל ברשויות מקומיותי הסכם עפ": שכר
 
 

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

 //:20,שעה 1.4/42..2, חמישיעד יום 
תיפסל על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד 

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

 


