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 "ב כסלו תשפ"אכ

 
 "מדריך/ת נוער באגף תרבות, אירועים ונוערלתפקיד "  20/98מכרז פומבי מס' 

 
 תיאור התפקיד: 

 14-18קשר עם בני נוער בקהילה גילאי  תריויצ איתור . 
 צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער בקהילה הערכתו אבחון.     

 הרצונות ותחומי העניין המשותפים וצה/קבוצות נוער המתלכדות על בסיס הצרכים,קב הדרכתש וובי, גבניה   . 
 עם הקבוצות הנ"ל תכניות חינוכיות המשלבות את המטרות שלמענן התלכדה הקבוצה יחד  הכנה והפעלה, ייזום

 קהילתיות.  -חברתיות-עם מטרות חינוכיות

 בעוביצוע התוכנית מול המטרות שנקוהליך ביצוע הערכה לת.    
  בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון: טיולים, כנסים ומחנות נוער.   לקיחת חלק 

קשרים אישיים עם בני נוער על מנת לשמש להם  קיום וטיפוחקבוצתית, -במקביל ובנוסף לעבודה החברתית
 כ"אוזן קשבת" ולסייע להם בהתמודדות עם בעיות ומצוקות.  

 ,סי גומלין עם גורמים שונים בקהילהקשרים ויח ,במידת הצורך קיום.    

 בישיבות ובהשתלמויות השתתפותכחבר בצוות החינוכי של המוסד ו השתתפות.  
 חלק בתכנון ובהפעלת אירועים מרכזיים.    תחילק 

  בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד עבודה
 החינוך . 

 :תנאי סף
  השכלה:

 12  .שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית 
יועדפו סטודנטים בעלי תואר בוגרי ראשון במדעי החברה, חינוך, חינוך בלתי פורמלי, עבודה קהילתית או במדעי 

רס הכוון ההתנהגות. או סטודנטים לתואר זה משנה שנייה. יועדפו בעלי תעודת מדריך מוסמך / תעודת בוגר קו
 מינהל חברה ונוער / תעודת עובד חינוך / תעודת הוראה.  -של משרד החינוך

 הכשרה:
 בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד על ידי מינהל חברה ונוער  השתתפות 

 לעבור קורס הכוון למדריכי נוער בשנת עבודתו הראשונה התחייבות 
 :מקצועי ניסיון

 2 ניסיון של שירות אזרחי,  2ת חינוך או צבא או שירות לאומי או שנות הדרכה כמדריך צעיר, כמדריך במסגרו
 בהדרכה ישירה של בני נוער. 

 כישורים אישיים: 
קהילתי. יכולת -חברתי-י נוער בתחום הערכייכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער . יכולת להדריך ולהעשיר בנ

ליזום, להכין ולבצע תכנית חינוכית. יכולת לשיתוף פעולה בצוות. יכולת ביטוי בכתב ובעל פ ה. יכולת ונכונות לעבוד 
 בשעות בלתי שגרתיות. 
 : רישיון לעיסוק בתפקיד

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

 עם סיום קורס הכוון וקבלת היתר הדרכה קבוע, ייחשב העובד כמדריך    
 :דרישות נוספות

                        אישור העדר עבירות מין
 

 .%50: היקף המשרה
 מדריך נוער רשותי: תקן

 עפ"י נתוני המועמד -חינוך נוער וקהילה  :אופן העסקה
 ת יחידת הנוערמנהל: כפיפות

 תרבות, אירועים ונוער: אגף
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 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 
 קורות חיים 

 תעודות/אישורים המעידים על השכלה
 אישור על ניסיון מקצועי נדרש

 המלצות
 צילום מתעודת זהות

 )מאתר העירייה(טופס פרטי מועמד 
 

דרך אתר עיריית הוד השרון, לשונית מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו 
 .לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל –. (:0015)עד השעה   24/12/2020ה'  יוםלעד  דרושים ומכרזים, מכרזי כוח אדם 

 
קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי )כפי שנדרש  יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד,

 (בנוסח המכרז
ייצור עמך  אגף משאבי אנושים, ידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטבמי

 .להמשך התהליך קשר

 .הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 
 
 בברכה,                                                                                              

  
 אגף משאבי אנוש    
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