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 , בעיריית יהוד מונוסון וער עובד/ת קידום נ   לתפקיד   -  2022/96מס'    מכרז פומבי 
 

פתיחת על  יהוד מונוסון, מכריזה בזה: עיריית 1979 - לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 .קידום נוער  ת/עובד ה שלמכרז למשר

 
 ת קידום נוער /עובד  המשרה  

 וקהילה  חינוך נוער דירוג 
 בהתאם להשכלה  דרגה 

 . בבתי הספר באופן חלקי גם בתכנית מניעת נשירה  שישמש חינוך טיפולעובד משרה  50% היקף משרה 
 

 
אור  תי 

 התפקיד 

 תחומי אחריות:

הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד או מגלים קשיי   18-14קשר עם בני נוער גילאי    ויצירת  ראיתו •
  .הסתגלות במסגרות הנ"ל

טבעית, תוך שימוש במידע  התערבות בסביבה ה, -  out Reaching "   יישוגכים של "בדר עולהפ •
משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות  

  .ושותפות

  .קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולוה ואבחון כהער •

לו בהתאם ו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שמידויעדים חינוכיים וטיפוליים לק  תכנון •
  .יה המקצועיתלהנח

אחר  בניית   • מתמדת  והערכה  מעקב  הכוללים  שבאחריותו  ולנערים  לנערות  התערבות  תכנית 
  .התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית 

 ר כל נעטיפוליים של  -לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התכניות והתהליכים החינוכייםת  יו אחר •
   .ונערה שבאחריותו

  .ל פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתיתבשלושה מישורי התערבות: טיפו עולהפ •

והנחיית • ליישוב   הדרכה  מחוץ  או  ביישוב  בפעילות  באחריותו,  המצויים  הנוער  לבני  תוכניות 
  .כגון: מחנות, קורסים וסמינרים

תוכניות • קבוצתי-חינוכיות  הנחיית  ופטיפוליות  המנותקים  לש  עולהות,  הנערים  של  ילובם 
  .פורמליות התואמות את בני גילם במערכות הפורמליות והבלתי

 . בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה עולהפ •

  .אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת מעקבהנערים ו ליווי  •

לקי  ועל/תפ • היחידה  מנהל  להנחיות  ובהתאם  נוער  ברנים  הממו דום  ובהתאם  שועליו  ת 
 . נוער במשרד החינוךהם, ועל פי מדיניות המחלקה לקידום להנחיותי

 
 תנאי סף  

 השכלה ודרישות מקצועיות  
להערכתמי  אקד  תואר מהמחלקה  הכרה  שקיבל  או  גבוהה  להשכלה  המועצה  ע"י  תארים   הנרכש 

 ,סוציאלית, פסיכולוגיה  באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה  ץאקדמיים בחוץ לאר

 .חינוך, חינוך מיוחד, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה
 .קידום נוערבהתמחות   -ת עובד חינוך וד תינתן עדיפות לבעלי תע

 . 'שנת סטאז -די תואר ראשון בקידום נוער בלבד שנה רביעית ללימו 
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במגזרים ייחודיים, כגון: עולים, חרדים   שנת ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון לעובדי קידום נוער מקצועי   ניסיון 

 .יועדפו עובדים השייכים לאותו מגזר תרבותיומגזר ערבי, 

ם  רסיו ק 
שרות  והכ 

 מקצועיות:

עבוד  ובהח תחילת  ממועד  שנתיים  או  להצ  העד  האגף  מטעם  אוריינטציה  קורס  סיום  תעודת  יג 

 .ממסגרת, שאושרה מראש, ע"י מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באגף

רים  כישו 
 נוספים 

 יכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון •

 אמפתיה   •

 כולת התמודדות עם מצבי לחץי •

 וגמישות מחשבתית, מודעות ומעורבות חברתית ואכפתיות  ותכולת לפתיחי •

 כולת ביטוי בכתב ובעל פהי •

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות •

 כולת עבודה בסביבה מתוקשבת י •
 

 תשס"א  ,היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין ום פלילי:ריש 
 

גבלת  ה 
 רות כשי 

 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט: 16לפי סעיף 

 וך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. עובד חינ  •

  :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה •

 בירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.הורשע בע •

לאור הרשעה זו אין העובד ראוי  סבור כי  הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי   •
 לשמש עובד חינוך.

   .הל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידיםהוכח למנ •
 

 כפיפות 
 

 מנהלת מחלקת קידום נוער 
 

מ • כללי  יהוד  למשרה  עיריית  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד  את  להאריך  זכותה  על  שומרת  ונוסון 

 . האמורה

ת • רשאיתהעירייה  לדיון    הא  להביא  ולא  לטפל  מועמדים  שלא  של  הצעות  הבחינה  ועדת  בפני 

 .שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

עה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת עיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת לקבל הצ •

 .או שלב את הליכיו של מכרז זה

ם שעומדים בתנאי הסף לתפקיד, שהגישו את  חיות משרד הפנים: רק מועמדיהתאם להנמובהר כי ב •

 כל האסמכתאות הנדרשות בהתאם לתנאי הסף מועמדותם תיבחן. 

 ם שאינם עומדים בתנאי מכרז זה. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדי  •

 לעבודה.מובהר כי מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה   •

 המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם  תינתן עדיפות למועמד 
 די הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.בעו בקרב
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 ש להגיש מועמדות בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות. י .1 הערות 
 

מועמד ה .2 תתבגשת  בעמוד ות  המכרז(  לפרסום  מצורפת  )קישורית  דיגיטלי  טופס  באמצעות  צע 
 . 12:00בשעה    5/12/2022  :מועד אחרון להגשת מועמדות מכרזי כ"א שבאתר האינטרנט העירוני. 

 

ש .3 מועמדות  לא  בקשות  המועמד  כישורי  על  המעידות  והתעודות  המסמכים  כל  ללא  תגענה 
 תובאנה לדיון. 

 

א' לפקודות העיריות, שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,   174סעיף להוראות  בהתאם .4
מובא בזה לידיעות המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור, 

 ר כאמור בפקודה.יכול והעסקתם לא תאוש
 

 
 בה כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נק                     

 


