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 )נוער וצעירים(מדריך במרכז הוליסטי     שם התפקיד

 כפיפות מנהל מרכז הוליסטי )נוער וצעירים(  מיקום התפקיד במבנה הארגוני

 יחידת הנוער בתל אביב מקום העבודה

 בדירוג המנהלי  19-17מתח דרגות  תנאי העסקה

 חלקיות משרה: מלאה 

עבודה בשעות לא שגרתיות: שעות הערב  שעות עבודה

 ואחה"צ;

ומלווה את מטופלי המרכז מדריך, מסייע  מהות התפקיד

בהתאם לתוכנית שנבנתה עבורם, תוך הקפדה 

 ;על כללי ההתנהגות

 ;שותף לגיבוש תוכנית טיפול לדיירי המרכז     משימות

אחראי לביצוע סדר היום של המטופלים במרכז 

ולתוכנית הטיפול לרבות:  בהתאם לנהלים 

 ביקורי בית, מסגרות חינוכיות וכו';

 ;ומנהל את יומן הבדיקותלוקח דגימות שתן 

 ;שותף בהנחיית הקבוצה הטיפולית

מסייע לדיירי ההוסטל במטלות כתיבה שונות 

 ;עפ"י תכנית הטיפול

משתתף בישיבות צוות בהם מעביר דיווחים 

 והתרשמות ממצב המטופלים

מדריך פעילות שעות פנאי כגון: ספורט, משחקי 

 ;חברה ופעילויות בלתי פורמליות

 שוטפת של המרכז; אחראי לתחזוקה

 ;לוקח חלק בקניית מצרכים למרכז

 ;דואג לביצוע תורנויות של המטופלים

 שותף לפעילויות פורמליות ובלתי פורמליות 

 ;עפ"י הצורך

 ;כותב דיווח יומי על הפעילות השוטפת במרכז

 מהווה דמות להזדהות עבור מטופלי המרכז;



ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך 

  נים;ולהוראות הממו

 עו"ס , רכז תעסוקה    ממשקים פנימיים

 מעסיקים, גורמי טיפול בקהילה    ממשקים חיצוניים

 דרישות התפקיד

 חובה -שנות לימוד  12     השכלה

מועמד בעל השכלה תיכונית: ניסיון של חמש  ניסיון מקצועי

לפחות בתחום התקון ו/או עבודה בתחום    שנים

 חובה –הנוער 

 נדרש: בעל השכלה אקדמית מועמדיתרון ל 

ניסיון של שנתיים לפחות בתחום התקון ו/או 

 ;עבודה בתחום הנוער 

יתרון למועמד בעל תואר שני בעל  ניסיון של  

  לפחות שנה כנ"ל;

 יתרון -היכרות מעמיקה עם אוכלוסיית היעד  

 יתרון –קורס מדריכים     הכשרות, קורסים והסמכות 

אחריות לתוצאות; גישה טיפולית ושירותית;  כישורים ויכולות נדרשות

יכולות  יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש טובים;

תפקודיות הכוללות יציבות תעסוקתית במקום 

עבודה עיקרי: ניהול סדר יום נורמטיבי; יכולת 

 הכלה;

 עברית ברמה טובה שפות

 –ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות  

 יתרון.

 יתרון -גיאוגרפי של המחוז באזור המרחב ה מגורים

 

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

_________________________________________________________________ 

 הערות

דומים לכישוריהם של  םכשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהתינתן עדיפות למועמדים  .1

מועמד/ת שעומד/ת . לתקשי"ר 35.221בהגדרה של אדם עם מוגבלות  מועמדים אחרים

בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 

 "רבתקשי 35.222

 

השכלה ומסמכים המעידים על  יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות 

 הכישורים הנדרשים.

 . ט'ו בכסלו תשפ"א  1.12.2020 ג, יום להגשת מועמדות למכרז:המועד האחרון 

בכתובת מייל: האסיר,  , יש להפנות אל הרשות לשיקוםבציון מספר מכרזהגשת מועמדות למכרז, 

job@pra.gov.il 
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