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 ת מוגנות בבתי הספר מדריך/ 
 

אחריות על התווית מדיניות וגיבוש תוכנית עבודה בתחום מניעת אלימות,    תואר המשרה
הפורמלי והבלתי  התנהגויות מסוכנות ונשירה סמויה במסגרות החינוך

 פורמלי
 חינוך נוער וקהילה מתח דרגות

 75% היקף משרה
 תיאור התפקיד

 
  אחריות על יצירת קשר משמעותי עם תלמידי בית הספר ולהוות בעבורם

 ומודל לחיקוית משמעותידמות 

 בבית הספר: שער, מסדרון, קפיטריה,  הרלוונטיות הזירות בכל סיור
 שירותים ומניעת ונדליזם ואלימות חצר, הסעות,

 ובזמן לפני הסלמה למניעת צעדים ובנקיטת" הרוחות הרגעת"ב סיוע 
 אלים אירוע

 לטיפול האחראי צוות לאיש נחשף אליו חשוב מידע או אירוע על דיווח 
 באירוע

 החינוכיים  ות לגורמיםלפנ במצוקה השרויים תלמידים עידוד
 והטיפוליים בבית הספר

 רצויה לא התנהגות ומזעור לשינוי חריותא 

 בזירה הנוער לבני המבוגרים עולם בין גישור 
 להתנדבות מנהיגות וקבוצות נוער העצמת 
 אלימות אירועי של במקרים החינוכי לצוות סיוע 

 ימות לאחר פורמלי המתקי בלתי חינוך בתוכניות תלמידים בשילוב סיוע
 יום הלימודים ובחופשות

 עדים או לאלימות קורבנות, לאלימות נטייה בעלי לתלמידים בליווי סיוע 
 זה מסוג להתנהגות

 חריגים ואירועים האלימות מקרי על ומעקב מדידה, כימות 

 החיסיון כללי על הקפדה תוך, אירועים תיעוד, מקצועית דעת חוות מתן 
 מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי  מתן

 לאורך כל השנה הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להן,
 הישיר הממונה הנחיות פ"ע, פרויקט או מטלה, משימה כל ביצוע  
 

 

 תנאי סף 
 ראישו להציג יש - לימוד שנות 12 השכלה

 יתרון –ראשון תואר 
 ניסיון מקצועי

 
 יש להציג אישור -בעל/ת ניסיון בהדרכת ילדים ובני נוער 

 אלכוהוללמאבק באלימות, סמים ומנהל יישובי  כפיפות

 בעל/ת יכולת תקשורת טובה עם ילדים ובני נוער  דרישות נוספות 
 תודעת שירות גבוהה

 כושר הבעה בכתב ובע"פ
 אחריות ומסירות 

 ייצוגיות ויחסי אנוש טובים
 אמינות ומהימנות אישית

 אישור על העדר עבירות מין והיעדר רישום פלילי
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רביעי עד ליום  mond.muni.il-dorits@tel : המייל יש לשלוח לכתובת הגשת מועמדות 

 12:00בשעה  11/01/2023תאריך 

 מסמכים שיש לצרף

 טופס שאלון למועמד )ניתן להוריד באתר( •
 קורות חיים •
 תעודות המעידות על השכלה וניסיון •
 צילום תעודת זהות •
 

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות 

 .ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה

 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד הבהרה מגדרית

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג  הערות

הולם, ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון, וכישוריהם דומים 

 מועמדים אחרים לתפקיד  לכישוריהם של

 בברכה, 

 לין קפלן 
 ראש המועצה

 

 
 

 
 

mailto:dorits@tel-mond.muni.il

