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 עיריית הרצליה
 

 מחלקת נוער וקהילה -אגף תנו"ס )תרבות, נוער וספורט( 
 

 ספרבבתי מוגנות דרושים: מדריכי 

אלימות עבריינית, בריונות ) התנהגויות סיכוןו אלימותנשירה סמויה,  פועל למניעתבלתי פורמאלי, מדריך 
 פסיכואקטיביים ועוד(.מקוונת, שימוש בחומרים 

מהווה דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי התומך ברצף הנוכחות בחללי ביה"ס במהלך יום הלימודים 
 הנוער ובפעילות החינוך הבלתי פורמאלי. ובמרכזים הקהילתיים/מועדוני

 
 : מנהלת מדור חינוך מניעתי רשותיכפיפות

 
 תיאור התפקיד:

 בית הספר  אמנת וצרכימיפוי, בנייה והוצאה לפועל של תכנית מניעה בית ספרית, מותאם ל 
 ביטחון קהילתי -ולתופעות שזוהו בהתאם לנהלי הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול 

  סיור בכל הזירות הרלוונטיות בביה"ס, סיוע ב"הרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה 
 לפני ובזמן אירוע אלים

 דיווח על אירועים חריגים לאיש צוות האחראי לטיפול באירוע ולצוות הניהולי של ביה"ס 

 עורבים, למועד תיעוד אירועים, תוך הקפדה על כללי החיסיון ותוך התייחסות למקום האירוע, למ 
 האירוע לטיפולופנה הולגורם החינוכי אליו 

  תלמידים השרויים במצוקה לגורמים החינוכיים והטיפוליים בבית הספרהפניית 

  בנייה והנחיית סדנאות ופעילויות בבתי הספר להגברת מודעות לגורמי סיכון ומניעת מקרי אלימות
 וונדליזם, סמים ואלכוהול

  לצוות הניהולי של ביה"ס, מתן חוות דעת מקצועית בישיבות ביה"סמתן דיווחים ועדכונים 

 אחה"צ, חופשות, חגים וכו'()עפ"י צורך  בלתי שגרתיותו עבודה בשעות גמישות 

  
 דרישות התפקיד: 

 
 תנאי סף:

  יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה -תעודת בגרות מלאה לפחות 
 יתרון - תואר אקדמי

 

 ילדים ובני נוער ניסיון בהדרכת 
 

 תעודת עובד חינוך או התחייבות לצאת לקורס במועד שייקבע ע"י העירייה ולסיימו בהצלחה 
 

 העסקה ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד  העובד יידרש להציג אישור
 עברייני מיןכי אין מניעה להעסיקו לפי החוק למניעת העסקה של חינוכי, אישור ממשטרת ישראל ה
 
 



 

 
 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון -תעודת הוראה 

 יחסי אנוש מעולים ותקשורת בינאישית טובה מאוד 

 יכולת ליצור ולקיים קשר משמעותי המוביל לשינוי והתפתחות עם בני נוער 

 עבור בני הנוער עם צוות ביה"ס יכולת עבודה בתוך מערכת בית ספרית תוך ניהול קשרי גומלין מיטבים 

 יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית תוך שימוש ביוזמה ויצירתיות 

 אמינות, אחריות, מעורבות חברתית ואכפתיות 

  שליטה מלאה במיומנויות מחשב לרבות תוכנותoffice 

 עברית ברמה טובה, יכולת הבעה רהוטה בכתב ובע"פ 

 תי שגרתיותיכולת ונכונות לעבודה בשעות גמישות ובל 
 

 
  100%-50% :ותמשר היקפי

 
 עפ"י השכלת המועמד/ת דרגה: חינוך, נוער, חברה וקהילה דירוג:

 
 העסקה באמצעות חוזה לפי דיווח שעות עבודה בפועל

 
 
 
 

 jouditn@herzliya.muni.ilיש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות והמלצות לכתובת המייל: 
 

 לא תיענינה. הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים
 

 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך 
 וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך
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