
 
 למועצת הר אדרבמרחב הציבורי  מוגנותמדריך  -מדמ"ץ דרוש 

 

 מועצה מקומית הר אדר  יחידה:

 בטחון קהילתי מחלקה

המדריך יפעל לחיזוק תחושת המוגנות ולקידום האקלים התרבותי המיטבי תוך סיוע לנוער  תיאור המשרה:

 ושא מוגנות וחוסן.בנת נוער יופעילויזום המצוי במצבי סיכון והפחתת אירועי אלימות, 

 בשבועשעות  12משרה שעתית  עד   היקף המשרה:

ותחומי  תיאור התפקיד

 אחריות
 

 בקרב בני הנוער.הינו מדריך בלתי פורמאלי הפועל למניעת אלימות  מוגנותמדריך  .1

בהתנהגויות סיכון  בכל הקשור ומעורב פעילות הנוער המדריך מגביר את הנוכחות הבוגרת בכל שטחי  .2

 .ות, עבריינות, בריונות מקוונת, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועוד()אלימ

 .ומהווה בעבורם דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי (12-18הנוער )עם בלתי אמצעי אישי יוצר קשר  המדמ"ץ .3

  ר. נועבני ליווי פרטני או קבוצתי של הינה עבודת המדריך  .4

 .ת למילוי תפקידם הן באמצעות המנהל/ת היישובי/תמדריכי המוגנות יקבלו הכשרה וכן הדרכה שוטפ .5

על מדריך המוגנות ליזום פעילויות עם תוכן של מוגנות, מניעה ומידע רלוונטי לבניית החוסן הפנימי הקבוצתי  .6

  והקהילתי של בני הנוער .

פירוט הביצועים 

והמשימות העיקריות, 

כנגזר מתחומי 

 האחריות:

 ל בני נוער במרחבים הציבוריים.יוזם ופועל לפעילויות שהמדמ"ץ  .1

 (בהתבסס על מיפוי יישובי)ילדים במגרשי ספורט ציבוריים בשכונות ובאזורים נבחרים  ומארגןמיפוי בני נוער  .2

 למשחק כדורגל או לפעילות מובנית אחרת

 ער.ועוד כאיש צוות נוסף למדריך נוער ליצירת קשר עם בני הנומשתתף בפעילויות הנוער, טיולים, מסיבות  .3

 מסייע ב"הרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים. .4

 האחראי לטיפול באירוע. למנהלמדווח על אירוע או מידע חשוב אליו נחשף  .5

 השרוי במצוקה לפנות לגורמים החינוכיים והטיפוליים בבית הספר. נוערמעודד  .6

 להנחיה, תכנית עבודה, דיווחים ויוזמות עתידיות ועוד. שמירה על קשר ישיר ורציף עם המנהל/ת היישובית  .7

 קהילתיות –משימות חברתיות שותף ב .8

 מסייע בשילוב תלמידים בתכניות חינוך בלתי פורמאלי המתקיימות לאחר יום הלימודים ובחופשות. .9

שותף לפעילות "זירות לילה" ביישוב, לרבות חלק מצוות ניידת פנאי וועדות / פורומים רלוונטיים לתיאום  .10

  .והעברת מידע בין גורמים הפועלים בקרב בני נוער בסיכון

 .משתלב בפעילות "קיץ בטוח" של הרשות המקומית ובניידת פנאי, במידה וקיימת ברשות המקומית .11

גבולות התפקיד 

 קצועיתואתיקה מ

 רשות.העל המדריך חלה חובת הדיווח הנהוגה על פי חוק וכן חלים עליו הכללים החלים על עובדי  .1

  , תוך הקפדה על צנעת הפרט.שיוזמת רכזת הנוערניתן לשלב את המדריך בתהליכים ובתכניות  .2

תנאי ותפקיד הדרישות 

 : סף

 שנות לימוד 12

 או ניסיון פיקודי מהצבא רחובעבודת  /בעל ניסיון בהדרכת ילדים ובני נוער

 בעלי יכולת תקשורת טובה עם ילדים ובני נוער

 עבודה בשעות הערב והלילה

 יתרון –תואר ראשון 

 

סבלנות, , טוביםיחסי אנוש יכולות מנהיגות, אמינות ומהימנות אישית, ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער  דרישות נוספות: 

 מדה.  אדיבות וכושר התיצירתיות ויוזמה. 

מקצועית  כפיפות 

 :וממשקים

 מנהלת בטחון קהילתית במועצה. 1

תכנית העבודה וסדרי העדיפויות לשיבוץ המדמ"ץ ברשות המקומית, נגזרים מנתוני המשטרה והרשות המקומית . 2

 ביחס למקומות ולמועדים בהם ישנו ריבוי של בני נוער המעורבים בהתנהגויות מסכנות

ית ביישוב, יתקיימו מפגשים קבועים עם מחלק / משרד הנוער בתחנת המשטרה. זאת, בכדי באמצעות מנהל התכנ. 3

  במקומות ובמועדים רלוונטיים, להבטיח כי פעילות המדמ"ץ מותאמת לצרכים המזוהים על ידי תחנת המשטרה

הם הוא עובד המדריך ימצא בקשר שוטף עם מנהל יחידת הנוער ויהווה "שגריר" של יחידת הנוער במרחבים ב. 4

  וכדומה(עדכון על פעילויות בחינוך בלתי פורמאלי ברשות המקומית )
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 בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד. הנכתב ודעההמ  הבהרה מגדרית:

 חיים מנדל שקד

 ראש    המועצה


