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  59/2022מכרז כ"א פנימי/חיצוני 
 לעיריית נשר דרוש/ה    

 יחידת הנוער העירוניתבמדריך/ת נוער והכנה לשירות משמעותי 
 

מנהל יחידת הנוער  כפיפות ארגונית :  והכנה לשירות במסגרת יחידת הנוער העירונית  אחריות על פעילות בני נוערתיאור התפקיד:  
 חברה ונוער דירוג: תקבע לפי כישורי המועמד מתח דרגות %75 היקף משרה העירונית,

 
 תיאור התפקיד: 

י"ב לקראת שירות , תוך ליווי אישי  –'אחריות לבני נוער בכיתה י  : כולל הכנה עירוני לשירות משמעותי תכניתעל אחריות  •
  י"ב( – 'ההכנה לשירות )יולאורך כל תקופת  צוגילמלש"ב ברמה פרטנית ופיתוח תוכניות העונות למטרת הי

 אחריות על הכנה ועידוד יציאה למסגרות קדם צבאיות ) שנת שירות ומכינות (. •

 פוטנציאל המלש"ביםין משפחות המלש"ב והצבא לטובת מיצוי ביצירת גשר יציב  •

 , בשותפות עם התיכון.בתחום בניית פעילות שנתית המשלבת הכשרה, סדנאות והרצאות רלוונטיות •

  . כולל פרויקטים עירוניים ופעילות קיץ היחידה ת פעילויובתוך יחידת הנוער העירונית וחלק אינטגרלי מכלל  השתלבות •

 . ולסייע להם בהתמודדות עם בעיות ומצוקות 12-18גילאי איתור, יצירה וטיפוח קשר עם בני נוער בקהילה  •

 . אבחון והערכת צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער בקהילה לצמצום התנהגויות סיכוניות •

 הכנה לשירות משמעותי ויציאה לשנת שירות.בנייה, גיבוש והדרכת קבוצות  •

 שמציעה הרשות המקומית.עידוד בני נוער להשתלב בתוכניות החינוך הבלתי פורמאלי  •

 שמירת קשר ועדכונים שוטפים עם מנחי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך והשתתפות בהכשרות. •

 מקצועי, יצירת קבוצות עניין ופעילות איתם במסגרת הפעלת בית קפה לנוער.-אחריות על כח העבודה הסמי  •

 פעילות בזמני בתיה"ס ) שעות הבוקר (.לבשבוע  אחתלפחות נדרשת פניות עבודה בשעות אחה"צ וערב.  •
 

   :השכלה  - דרישות התפקיד

 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה / מכינה אקדמית.  12בוגרי  •

 משנה שנייה.הלומדים לימודים אקדמאיים  או סטודנטיםאקדמאי יועדפו סטודנטים/יות או בעלי תואר ראשון  •

מינהל חברה ונוער/תעודת עובד/ת חינוך /  –יועדפו בעלי/ות תעודת מדריך מוסמך / תעודת בוגר/ת קורס הכוון של משרד החינוך  •
 תעודת הוראה.

 שעות תוך שנה מיום כניסתו לתפקיד 60השתתפות בקורס הכוון למדריכי נוער רשותיים בן  –הכשרה  •
 

 :ניסיון  - דרישות התפקיד

בהדרכה ישירה של  שנות הדרכה כמדריכ/ה צעיר/ה, כמדריכ/ה במסגרת חינוך / צבא / שירות לאומי / שירות אזרחי 2ניסיון של  •
 .בני נוער

 מועצות תלמידים ונוער ותנועות נוער.שנת שירות ומכינה, עדיפות לבוגרי/ות  •

חודשים מיום כניסתו לתפקיד תוך התחייבות  12"היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער עד  - רישיון לעיסוק בתפקיד  •
 להשגת היתר הדרכה קבוע  ממינהל חברה ונוער עד תום תקופה זו.

              
 
 
 
 

 כישורים אישיים:
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 יכולת ליצור לקיים קשר אישי עם בני הנוער. •

 יכולת להדריך, להנחות ולהקנות כלים מקצועיים ולהעשיר בתחום הערכי, חברתי, קהילתי. •

 יכולת ליזום, להכין ולבצע תוכניות חינוכיות. •

 יכולת לשיתוף פעולה בצוות ויכולת ביטוי בכתב ובעל פה. •

 ובנות הנוער לבין גורמים שונים בעיר.יכולת לתאם בין בני  •

 יכולת לתכנן, לארגן, לשווק, לפרסם ולהפעיל אירועים חברתיים קהילתיים.  •

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות. •

 . officeהיכרות עם תוכנות ה  •
 

 2001 -העדר הרשאה בעבירות מין בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א . 

  יש לציין כי פניות שתגענה ללא תעודות המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור לעיל, לא תובאנה
 בחשבון היות ולא יוכלו להיבדק באופן הראוי.

 
 

 למזכירת מח' משאבי אנוש  12:00בשעה  25/10/2022  ג' יוםהגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח עד 
 Inbal.k@nesher.muni.ilאו דוא"ל:  8299278-04הגב' ענבל קנוף, פקס 

 
 
 

אסמכתא רלוונטית הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל 
אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה. על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 

ם עם מוגבלות, לחוק שוויון זכויות לאנשי 9ו  3. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 1988
ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן  1998תשנ"ח 

י אם שני המועמדים בני שנ 1951-ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א6בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 
. תינתן 2008המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 

ל ב)ב( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ אם המועמד הוא בע173 -ב)א( ו173העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 
 כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 
 רועי לוי    

 ראש העיר                
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