
 

 :כפיפות
 .ולמנכ"לית החברה רותים חברתייםימנהלת המחלקה באגף לשלו המסגרתלעו"ס 

 :התפקיד תאור
ו', -מסגרת תכנית "מעגלים" הנה תכנית קהילתית המיועדת לילדי שכונת כפר גבירול בכיתות ד'

על במסגרתה מקבלים הילדים תמיכה לימודית באמצעות מורה להוראה מתקנת ועובדים 
 ת חברתיות ורגשיות באמצעות חוג אילוף כלבים ופעילות חברתית.מיומנויו

להוות תכנית הכנה לעלייה  בסיכון,מטרת התכנית היא למנוע תופעת שוטטות והתנהגויות 
 לחטיבה.

עבודה עם ההורים במסגרת קבוצה  כוללת, 16:00-19:00ד' בין השעות  -הפעילות הינה בימים א' ו
ישנן פעילויות הורים  כמו כןי סטודנטיות לעבודה סוציאלית הנפגשת אחת לשבוע ומלווה ע"

 וילדים במהלך השנה.
 התפקיד כולל:

 הדרכות ילדים בתחום החברתי, רגשי התנהגותי ולימודי וכן ניהול מעקב. 

 .התמודדות אסרטיבית ובונה עם ילדים בסיכון או ילדים עם בעיות התנהגות 

 דיהםקשר שוטף מול ההורים ושיקוף התקדמות יל. 

 .שמירה על שלום הילדים 

 בניית תכנית שנתית למסגרת ויישומה. 

 ריכוז ותכלול צוות המסגרת הכולל גם סטודנטים. 

  בי"ס, מתנ"ס, מועדונית –חיבור ועבודה עם שותפי תפקיד וגורמים נוספים בקהילה. 
 

 דרישות התפקיד:
 : השכלה

 ראשון בתחומים אלה. או בעל תואר חינוך/מדעי ההתנהגות /החברה מדעילסטודנט 
 :ניסיון תעסוקתי

 .בהדרכה לפחות שנהשל  ניסיון
 : כישורים אישיים

 .בצוות עבודה יכולת
 .התנהגות בעיות עם ילדים עם התמודדות יכולת
 .חינוכית -טיפולית  גישה

 .בעברית מלאה שליטה
 בעל יוזמה וגמישות מחשבתית.

 
 :דרישות מיוחדות

 קבלת הדרכה מעו"ס המסגרת ויישומה בשטח.
 .צ"אחה בשעות עבודה

 
 25%:המשרה היקף
 :הערה

 על פי הצורך. בחברה המועמד/ת שיבחר לתפקיד יישא במטלות נוספות
 .והשירותים החברתיים הרווחה, משרד העבודההמשרה כפופה לתקן ומימון    *
  

הרשעה בעבירות מין. בהתאם לחוק,  על המועמד  להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר
 חל בשלב זה על גברים בלבד )מצ"ב טופס אישור מוסד(.

 
על המועמד/ת לצרף קורות חיים תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד מתאים, 

 תיפסל מועמדותו/ה על הסף.
 

 15:30עד השעה  20.06.17 , תאריךג'מועד אחרון להגשת מועמדות יום 
 . רחובות 8רח' הנביאים  לחברה העירונית יוגשו באופן אישיהמסמכים      
 

 המשרה מאוישת ע"י מ"מ *
 
ניתן   -טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת ישראל  

 )מכרזי כ"א( rehovot.co.il-www.ironitעירונית למצוא באתר החב' ה
 08-9458535פקס:  08-6683874טלפון:   09:00-16:00לקבלת מידע בין השעות 

 4118 מס'פומבי מכרז 

 בתכנית קהילתית "מעגלים"מדריך/ה תפקיד: 
 

http://www.ironit-rehovot.co.il/


 

 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד


