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 ל' ניסן תשפ"ב

                                                                                                                         01/05/22 
 

 להלן:ד כהודעה על משרה פנויה 
 

לשיקום חברתי ושילוב בקהילה של   "לנוער עמיתים"רכז/ת לתוכנית מ"מ  תואר המשרה: 
   ) החלפה לחופשת לידה(   המתמודדים עם מגבלה נפשית נערים

 
 תיאור התפקיד: 

 

 לתוכנית.   משתתפיםאיתור וגיוס  •

 של משתתפי התוכנית .ליווי פרטני  •

 יסוקי תרבות, פנאי וחברה. ע בקיום שיחות תמיכה ותיווך לעידוד השתלבות  •

  אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשיתקידום תהליכי שינוי עמדות בקהילה הרחבה כלפי  •
 . באמצעות עבודה קהילתית יצירתית 

 עבודה בשיתוף פעולה עם גורמי מקצוע ואחריות לחשיפת והטמעת התוכנית ביישוב.  •

ות חברתיות והשתלבות  י והנחיית קבוצות לקידום ופיתוח קשרים בין אישיים, מיומנ •
 בקהילה הרחבה. 

 עבודה עם מתנדבים. •

 תנאי סף: 
 

 השכלה:

   חובה.  -עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי באמנותבתחום  תואר ראשון •
 

 :ניסיון מקצועי

 

 יתרון משמעותי  -בתחום השיקום בבריאות הנפשניסיון  •

 יתרון משמעותי   –ניסיון בעבודה עם נערים  •

 חובה.  -יטה מלאה ביישומי מחשב.לש •
 
 

 : דרישות נוספות

 תודעת שירות גבוהה.  •

 תקשורת בינאישית מעולה.  •

 יכולת עבודה עצמאית.  •

 עבודה בשעות לא שגרתיות   •

 יכולת עבודה עם קהל.  •

 יצירתיות, ראש גדול, ונכונות להוביל תהליכי שינוי חברתי   •
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 :  כפיפות
 חלקת אוכלוסיות מיוחדות/ מנהל מחלקת הנוער העירונית מנהל מ 

 
  היקף:
 נשרה    100%

 
 רמת תפקיד:

 על פי המתווה אשר אושר לחברה על ידי משרד הפנים.  -6
 
 
 

 הערות:
מועמד/ת שימצא/תמצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור   .1

 מבחן התאמה. 

 , בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר .2

על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור שקילות תואר   .3

החינוך   במשרד  מחו"ל,  אקדמיים  תארים  להערכת  ממוסד    -מהגף  תואר  בעל  הוא  אם 

וף להוראת הדין  לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפ 

 וכללי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, לרבות נציבות שירות המדינה. 

ותעודות .4 העסקה  אישורי  המלצות,  בצירוף  חיים,  החובה    קורות  דרישות  על  המעידים 

   lv.hr@kivunim7.co.ic  בדוא"ל:  שוההשכלה הרשומים לעיל, ניתן להגי
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