
 
 הר אדרלבית ספר יסודי  מוגנותדרוש מדריך 

 

 מועצה מקומית הר אדר  יחידה:

 בטחון קהילתי מחלקה

בית ספרי המדריך יפעל לחיזוק תחושת המוגנות ולקידום האקלים החינוכי והתרבותי המיטבי ה תיאור המשרה:

 .מוגנותשא ילדים בנולפעילות יזום תוך סיוע במצבי סיכון והפחתת אירועי אלימות, 

 שעות בשבוע 20משרה שעתית  עד   היקף המשרה:

תיאור התפקיד ותחומי 

 אחריות

 

הילדים במרחב הפורמאלי והבלתי מדריך מוגנות הינו מדריך בלתי פורמאלי הפועל למניעת אלימות בקרב  .1

ביצוע סריקות בשטח ביה"ס לאיתור ומניעת אירועים חריגים וצמצום הזדמנויות  פורמאלי בשטח בית הספר.

 לביצוע פעילות אלימה

ומעורב בכל הקשור בהתנהגויות סיכון  תהבית ספריהמדריך מגביר את הנוכחות הבוגרת בכל שטחי הפעילות  .2

 )אלימות, עבריינות, בריונות מקוונת ועוד(.

ו'( ומהווה בעבורם דמות בוגר משמעותי ומודל -בית הספר )כיתות א' המדריך יוצר קשר משמעותי עם ילדי .3

 לחיקוי.

 בעלי קשיים.  ילדיםליווי פרטני או קבוצתי של  עבודת המדריך הינה .4

או  מדריכי המוגנות יקבלו הכשרה וכן הדרכה שוטפת למילוי תפקידם הן באמצעות המנהל/ת היישובי/ת .5

 מנחה מדריכי מוגנות מוסמך 

 וי אחר תלמידים הנעדרים מהכיתהמעקב וליו .6

 איתור וליווי תלמידים משוטטים ותלמידים בעלי בעיות התנהגות אשר אינם מתפקדים כתלמידים מן השורה  .7

 תור ומיפוי נשירה סמויהאי .8

 ) מועצת תלמידים)עבודה עם קבוצות המנהיגות של בית הספר  .9

פירוט הביצועים 

והמשימות העיקריות, 

כנגזר מתחומי 

 האחריות:

 
 מסייר בכל הזירות הרלוונטיות בבית הספר: שער, מסדרון, קפיטריה, חצר,  הסעות, שירותים ועוד.  .1

 מסייע ב"הרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים. .2

 מדווח על אירוע או מידע חשוב אליו נחשף לאיש צוות האחראי לטיפול באירוע. .3

 שרויים במצוקה לפנות לגורמים החינוכיים והטיפוליים בבית הספר.מעודד תלמידים ה .4

 ערכי.-שותף בצוות הבית ספרי של חינוך חברתי .5

לצורך שיתוף בתובנות ובמידע  אחת לחודש לפחות, המדריך נפגש עם הגורם המוסמך מטעם בית הספר .6

 הנצבר.

 בישוב בנושא מוגנות  קהילתיות –משימות חברתיות שותף ל .7

 בשילוב תלמידים בתכניות חינוך בלתי פורמאלי המתקיימות לאחר יום הלימודים ובחופשות.מסייע  .8

, כח בהתאם לאופי בית הספר ולצרכים המזוהים, יוכל המדריך להשתלב בתכניות קבוצתיות שיוזם בית הספר .9

 . עזר לאיש חינוך לחיזוק המוגנות

 
 קהילתיות  -משימות חברתיות 

 בתכניות חינוך בלתי פורמאלי, לאחר יום הלימודים ובחופשות . מסייע בשילוב תלמידים1

מוביל המדריך  ( הגדרת שעות עבודתו אחר הצהרים)ביישובים מסוימים, בכפוף לתנאי העסקת המדריך  . 2

 מיזם חברתי אחר הצהריים בעבור קבוצת תלמידים נבחרת 

ב בתכניות קבוצתיות שיוזם בית הספר בהתאם לאופי בית הספר ולצרכים המזוהים, יוכל המדריך להשתל. 3

לטובת קבוצות תלמידים בעלי מעורבות חוזרת באירועי אלימות. בתכניות אלה יוכל המדריך לסייע ולהשתלב 

בפעילות חברתית של הקבוצה. מעורבות בתכניות מסוג זה תהיה מוגבלת לכך שיובטח שמרבית זמן עבודתו 

 .הספר ולכלל התלמידיםשל המדריך יוקדש לנוכחות בכל שטחי בית 
 

גבולות התפקיד 

 ואתיקה מקצועית

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

 .העובדים בתוך בית הספר

העברת  המדריך אינו מפנה תלמידים או מעביר מידע על תלמידים לגורמים בקהילה )עו"ס, משטרה, קב"ס( .2

 .מידע לגורמים הנ"ל במקרים המתאימים תבוצע על ידי הגורמים המוסמכים בבית הספר וברשות המקומית, לפי כל דין

, לפי כל דין תיעוד האירועים בבית הספר יעשה תוך שמירה על אבטחת המידע, שמירה על כללי החיסיון .3

 והעברתם להנהלת בית הספר בלבד.

יות התערבות שיוזם בית הספר, תוך הקפדה על צנעת הפרט. המדריך ניתן לשלב את המדריך בתהליכים ובתכנ .4

 אינו איש טיפול ולכן יש להקפיד על אי מעורבותו בחלקים טיפוליים של תכניות ההתערבות.

 המדריך לא ישמש כמורה מחליף ולא יחליף בתפקידו בעלי תפקיד מוגדרים אחרים בבית הספר. .5

 

דרישות התפקיד ותנאי 

 סף :

 לימודשנות  12

 בעל ניסיון בהדרכת ילדים ובני נוער או ניסיון פיקודי מהצבא



 
 בעלי יכולת תקשורת טובה עם ילדים ובני נוער

 מדריך המוגנות יהיה כפוף בביצוע תפקידו למנהל בית הספר הרלוונטי
 יתרון –תואר ראשון 

 יתרון –ניסיון בעבודה עם מערכות חינוך 

 

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

 אדיבות וכושר התמדה.  סבלנות, יצירתיות ויוזמה. 

 

 מנהלת בטחון קהילתית במועצה כפיפות: 

 1/06/22מועד פרסום:         מנהלה:

 30/6/2022ניתן לשלוח קו"ח בליווי תעודות והמלצות ככל שישנם, לא יאוחר מתאריך        

 לידי הגב' ספיר ועקנין, lishka@har-adar.muni.ilלכתובת דוא"ל:   12:00בשעה        

 )יש לוודא כי הדוא"ל הגיע ליעדו(. 02-6293129טל:       

 . 058-6565700לפרטים ולשאלות ניתן לפנות למר גבי אברג'יל מנכ"ל המועצה בטלפון  

 המודעה נכתבה בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.  הבהרה מגדרית:

 

 חיים מנדל שקד

 ראש    המועצה


