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 6/2019חיצוני מס' פנימי/מכרז 
 

ים על  -, מכריזה בזה עיריית קרית 1979 םלתקנות העירייה (מכרז לקבלת עובדים) תש" 3בהתאם לסעיף 
 הצורך באיוש משרה פנויה.

 מדריך נוער רשותיתואר התפקיד:  
 

 משרה %100 : היקף משרה
 

 .בדירוג חינוך נוער וקהילה ת המקומיותעפ"י ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי הרשויו: תנאי העסקה
 
 

 תיאור התפקיד 
 
 .14-18מאתר ויוצר קשר עם בני נוער בקהילה גילאי  •
 מאבחן ומעריך צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער בקהילה. •
צרכים, הרצונות ותחומי העניין הבונה, מגבש ומדריך קבוצה/קבוצות נוער המתלכדות על בסיס  •

 המשותפים.
וזם, מכין ומפעיל עם הקבוצות הנ"ל תכניות חינוכיות, המשלבות את המטרות שלמענן התלכדה י •

 קהילתיות.-חברתיות–הקבוצה עם מטרות חינוכיות 
 מעריך הערכה שוטפת את תהליך ביצוע התכנית מול המטרות שנקבעו. •
 ים ומחנות נוער.יוצא ומשתתף עם הקבוצה/ות בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון: טיולים, כנס •
קבוצתית, מקיים ומטפח קשרים אישיים עם בני נוער על מנת -במקביל ובנוסף לעבודה החברתית •

 לסייע להם בהתמודדות עם בעיות ומצוקות.ולשמש להם כ"אוזן קשבת" 
 מקיים בנידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה. •
תתף בישיבות ובהשתלמויות, לוקח חלק בתכנון ובהפעלת משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומש •

 ועים מרכזיים.ראי
פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל חברה פועל בשיתוף  •

 ונוער במשרד החינוך.
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות עפ"י צרכי המערכת. •
 חובה. –עבודה בימי חמישי בערב  •

 
 ד:דרישות התפקי

 
  :השכלה

שנות לימוד , תעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית. יועדפו סטודנטים בעלי תואר ראשון במדעי  12
החברה, חינוך, חינוך בלתי פורמלי, עבודה קהילתית או במדעי ההתנהגות. (או סטודנטים לתואר זה 

ינהל חברה ונוער/עובד מ-משנה שנייה). בעלי תעודת מדריך מוסמך/בוגר קורס הכוון של משרד החינוך
 חינוך / הוראה.

 הכשרה:
 מינהל חברה נוער.-עבר בהצלחה ראיון לתפקיד על ידי מפקח משרד החינוך

 הערכה לתפקיד על ידי מינהל חברה ונוער. זעבר בהצלחה מרכ
 התחייבות לעבור קורס הכוון למדריכי נוער בשנת עבודתו הראשונה.
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 ניסיון:
שנות הדרכה כמדריך צעיר, כמדריך במסגרות חינוך או בצבא או שירות לאומי או שירות  2ניסיון של 

 אזרחי, בהדרכה ישירה של בני נוער.
 עדיפות לניסיון בחינוך בלתי פורמלי בשעות אחר הצהריים.

 
 כישורים אישיים:

 
 יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.

 קהילתי.-חברתי-ני נוער בתחום הערכייכולת להדריך ולהעשיר ב
 יכולת ליזום, להכין ולבצע תכנית חינוכית.

 יכולת לשיתוף פעולה בצוות.
 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 
 
 
 

 רישיון לעיסוק בתפקיד:
 

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

 עם סיום קורס הכוון וקבלת היתר הדרכה קבוע, ייחשב העובד כמדריך מוסמך לכל דבר ועניין. 
 

 מנהל מחלקת נוער רשותי.: כפיפות
 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 

 הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות השכלה לא תענינה.
 

למכרז  שאלון למועמד/תמועמדים מתאימים העומדים בדרישות התפקיד יפנו בצירוף המסמכים הבאים: 
עטפה ים), קורות חיים, תעודות השכלה והאישורים הנדרשים במ –חיצוני (מפורסם באתר עיריית קרית 

סגורה וכן לציין ע"ג המעטפה את מספר המכרז. את המעטפה יש למסור למזכירות אגף משאבי אנוש 
ים או לשלוח באמצעות הדואר: עבור אגף משאבי אנוש,  -קרית  10ים, שד' משה שרת -בעיריית קרית

 . www.k-yam.org.il. פרטים נוספים באתר עיריית קרית ים 2910601מיקוד  660עיריית קרית ים, ת.ד. 
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