
 

  

 דרוש/ה: מצפה רמוןלמועצה המקומית 
 

 היל"ה -טיפול ביחידה לקידום נוער-רכז/ת חינוךדרוש/ה 

 50%: היקף משרה

 : חינוך נוער וקהילה דירוג

 אגף שח"ק : כפיפות
 

 תיאור התפקיד:
היל"ה הקשורים –אחראי על מכלול הנושאים החינוכיים טיפוליים ביחידה  לקידום נוער -

 לאיתור ויצירת קשר והתערבות עם בני נוער מנותקים ובסיכון.

מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו ומתכנן יעדים  -

של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה  חינוכיים וטיפוליים לקידומו

 המקצועית.

בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מתמדת אחר  -

התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית. פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול 

 פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.

ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב  מוביל -

 כגון: מיומנויות, טיולים, קורסים וסמינרים.

 פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה. -

 טיפול ופועל לפיתוחם המקצועי.-אחראי מקצועית על פעילות עובדי חינוך -

היחידה לקידום נוער ברשות המקומית ועובד בהתאם להנחיות פועל ע"פ הנחיות מנהל  -

 המחוז ומדיניות המחלקה לקידום נוער במשרד החינוך.

הנמצאים  18–14טיפוליות עם נערים גילאי -מאתר יוצר קשר ומבצע התערבויות חינוכיות -

 בסיכון ובניתוק.

 

 דרישות התפקיד:

  השכלה:
, פסיכולוגיה, מדעי תנוער, עבודה סוציאליתואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום 

 יועדפו בעלי תואר שני. – הההתנהגות, קרימינולוגי
 

 הכשרה:
 קורס ייעודי מטעם האגף בשנתיים הראשונות לעבודתו.

 
 ניסיון מקצועי וניהולי:

 שנות ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון. 3
 

 כישורים אישיים: 



 

  

הכלה, חום ואמפתיה לצד יכולת הצבת גבולות ; מסירות ואחריות אישית גבוהה ; יכולת לעבוד 
בתנאי לחץ ; יכולת לפתיחות, יצירתיות וגמישות מחשבתית ; יוזמה, עבודת בצוות ומעורבות 

 חברתית, יכולת ביטוי בכתב ובעל"פ , יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 

 רישיון עובד חינוך תוך שלוש שנים בתפקיד –פקיד רישיון לעיסוק בת
 

 הערה
 

 התתעננהצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא  
 ותידחינה על הסף.

 כל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך. 
 

 : הגשת מועמדות
 

 ניתן להעביר למייל: ואישורים על ניסיון קודם,קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה 
 pninac@mzp.org.il   :12בשעה  26.7.2021עד ליום. 
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