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  -מכרז פנימי לתכנית מגשרים 
 

 גישור בפנימיות לנערים ונערות בקרב חניכים יוצאי אתיופיה ביישוב . – תיאור המשרה

 

 50% –היקף המשרה ודירוגה 

 

 מנהלת האגף או מי מטעמה .–כפיפות 

 

 יוצאי אתיופיה השוהים במסגרת פנימיות חלקם  12-18מדובר בנערים /ות  בגילאים  –לוסיית היעד אוכ

 מסודרים דרך עליית הנוער וחלקם דרך אגף הרווחה . 

 
  –מטרת התוכנית 

 בין צוות הפנימייה לבין משפחות הנערים והנערות . חיזוק התקשורת .1

 בקהילה . . שיפור הקשר בין בני הנוער לבין ההורים2

 . חיזוק הקשר בין הנער/ה לגורמים המטפלים בפנימיות ובין המשפחות לגורמים בקהילה .3

 . קליטה טובה יותר של הנוער בפנימייה .4

 . אפשרויות קידום רחבות יותר של הנוער במערכת החינוך.5

 . הכנה של הצעירים לקראת יציאתם מהפנימייה והשתלבותם בקהילה .6

  ת בני נוער ממסגרות החינוך השונות . . מניעת נשיר7

 
  -דרישות הפרויקט

 יצירת קשרי אמון אשר יובילו לשיתופי פעולה והנעת תהליכים בין המגשר לבין בני הנוער .. 1

 . יצירת קשרים מקצועיים ואיכותיים בין הגורמים המטפלים בפנימייה לבין הגורמים המטפלים בקהילה . 2

 ת המעורבות של הורי הילדים בחיי הילדים שלהם בפנימייה .. העלאת מודעות לחשיבו3

 . בנית תכוניות בקהילה בעת חופשת הקיץ . כולל תכניות המשתפות את ההורים והילדים כאחד .4

 . ביקורי בית במשפחות הנערים והנערות , הן במהלך השנה והן במהלך החופשות .5

 . במהלך השנה ביקורים בפנימיות השונות הן של המגשר והן הנעת ההורים ועידודם לביקורים במסגרות .6

 

 –דרישות התפקיד 

 . דובר השפה האמהרית המכיר את הקודים בתרבותיים והחינוכיים של בני הקהילה .1

 תיחות .בעבודה אל מול בני נוער מתבגרים ויכולת ליצירת קשר המבוסס על אמן ופרקע . 2

 . רקע בעבודה אל מול הורי מתבגרים הן פרטני והן קבוצתי .3

 " של משרד הרווחה .קהילתם. עדיפות לבוגרי " קורס גישור בין תלמידים בני העדה האתיופית ובין 4

 

 מעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, צילומי תעודה 

 באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, 14/08/18לרבות העדר רישום פלילי עד 
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