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 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד

  
 
 
 

 
 :כפיפות
החברה   ולמנכ"ל  אלימות סמים ואלכוהול,למניעת ,  "הרשות לביטחון קהילתי" של  תוכניתלמנהל 

 העירונית. 
 

 :תאור התפקיד
המדריך מהווה דמות בוגר ומודל לחיקוי התומך ברצף הנוכחות בחללי ביה"ס במהלך יום  

 . הלימודים
ובני נוער ובעל תקשורת טובה עם   ם ילדיםהמדריך יהיה בעל ניסיון והכשרה מתאימה בעבודה ע

"בהרגעת  , סיוע  סיור בכל זירות ביה"ס  אחריותו של המדריךתחומי  בתלמידים ובאי בתיה"ס. 
לגורמים דווח על אירועים חריגים , רוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים

, עידוד תלמידים  ת הנושאיםהצג  ולל, כוות דעת מקצועית בישיבות ביה"ס, מתן ח הרלוונטיים
ניות וגיבוש תכנית  יים והטיפוליים בביה"ס, התוויית מדיהחינוכלפנות לגורמים  במצבי מצוקה 

ות, ליווי ובקרה של הפעילות, שילוב צרכי אוכלוסייה ומגזרים שונים בקהילה  עבודה בתחום המוגנ 
,  ולי של ביה"סלצוות הניהנים  דכו וע  , קהילתיות ותרבותיות, מתן דווחיםבפעילויות חינוכיות

   המחלקה לביטחון קהילתי.  למדיניותאם מקצועי בהתובפיתוח   בכנסים  בהשתלמויותמשתתף 
 דרישות התפקיד: 

 :  השכלה
 שנות לימוד.  12

   .יתרון -אקדמית בעלי השכלה 
 : ניסיון תעסוקתי

 . יתרון-בהדרכה של בני נוער ו/או ניסיון פיקודי שנה  של וןניסי
 :  ייםאיש ריםכישו

  ,יכולת להוביל תהליכים ולהנהיג נוערבהתמודדות עם אלימות ומצבי סיכון אצל בני נוער,  יכולת
 . ישית טובהא-תקשורת בין כושר מנהיגות,  ,הגבוה  יכולת עבודה בצוות, יכולת ארגונית

 
 :דרישות מיוחדות

  בשעות הפעילות וחופשות ביה"ס   העבודה בשעות הבוקר, בחדשי הקיץ  . בשעות העבודה ותישגמ
 הערב. אחה"צ ו

 .נהיגה תקף רישיוןבעל/ת  
      

 .משרה %80:המשרה היקף
 : הערה

 יישא במטלות נוספות על פי הצורך. ו   המועמד/ת שיבחר לתפקיד ייקלט בחברה בעירונית
 

עונים על מירב   המועמדים התאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם 5החברה רשאית לזמן את 
 הדרישות הנוספות. 

 
 עה בעבירות מין. בהתאם לחוק,  על המועמד  להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרש

 ב טופס אישור מוסד(.")מצחל בשלב זה על גברים בלבד 
 

על המועמד/ת לצרף קורות חיים תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד מתאים,  
 ותו/ה על הסף.תיפסל מועמד

 
 15:00עד השעה  27.07.21, תאריך 'ג עמדות יוםמועד אחרון להגשת מו

   העירונית. לחברה  יוגשו באופן אישיסמכים המ                             
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