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, 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 08 בהתאם לסעיף  
 מכריזה המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 )עיר ללא אלימות( -מדריך מוגנותלתפקיד 19/2017מכרז חיצוני 
 מחלקת החינוך היחידה:

תיאור 
 המשרה

 מדריך מוגנות בבתי ספר

ודרגת  דירוג
 המשרה

 דירוג חינוך נוער וקהילה, בחוזה פרויקטלי לפי שעות.

 ש"ש30מדריכים לפי  4 היקף העסקה

 התכנית עיר ללא אלימותלמנהל  כפיפות
 בוגר משמעותי ומודל לחיקוי.המדריך מהווה דמות  - תיאור תפקיד:

 .תומך ברצף הנוכחות הבוקרת בכל חללי בית הספר -
במהלך יום הלימודים המדריך מקפיד לסייר בכל חללי בית הספר, שער,  -

 מסדרון, קפיטיריה, חצר, הסעות, שירותים ועוד.
מניעת שוטטות של תלמידים במהלך שעות הלימודים, לרבות סיוע  -

איתור תלמידים משוטטים, טיפול בתלמידים בהכנסת תלמידים לכיתות, 
 משוטטים, היענות לקריאות של מורים.

 מניעת איחורים לרבות רישום תלמידים מאחרים וטיפול בהם. -
מניעת אלימות בין תלמידים לפני תחילת הלימודים, במהלך ההפסקות  -

 ובסוף יום הלימודים.
עבודה שוטפת מול הנהלת ביה"ס )מנהל/ת, יועצת, רכזי  -

מעת,..(לבניית התפקיד והתאמתו לבית הספר ומול צוותי ההוראה של מש
 ביה"ס.

עבודה שוטפת מול המנחה העירונית של "עיר ללא אלימות" במערכת  -
 החינוך

 

 תנאי סף:

 

 

 

 

 

 השכלה:

 בעל/ת לימודי תעודה לפחות, יתרון לבעלי תואר אקדמי. -

 :נסיון מקצועי
 יתרון-ניסיון בעבודה עם בני נוער  -

 כישורים אישיים:
 אמינות ומהימנות אישית. -
 יחסי אנוש מעולים. -
 אסרטיביות בעבודה מול ילדים ובני נוער. -
בעל יכולת לעבודת שטח ותקשורת טובה עם תלמידים ועם כל באי  -

 ביה"ס.
 ימים בשבוע. 5עבודה בשעות הבוקר  -
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות. -

 כאחד. ,ונשים מופנה לגבריםנכתב בלשון זכר, אך המכתב 
 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה
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 בכבוד,
 יונס עו"ד מודר                                                                                                                      

 ראש המועצה                                                                                                                                 


