
 

  

 למועצה המקומית מצפה רמון

 אחוז משרה 50 – היל"ה ביחידה לקידום נוער-מרכז השכלה ת/מנהלדרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת 

 מכרז חיצוני

 תיאור התפקיד:

 תוכנית היל"ה, במסגרת היחידה לקידום נוער ברשות -מנהל ומפעיל מערכת למידה • 

 א פורמאלית( במסלולי למידההמקומית. הלמידה מכוונת להשלמת השכלה )פורמלית ול

 הלימודים מיועדים לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמלית.• 

 מאתר ומרכז נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה, בתיאום עם מנהל היחידה לקידום נוער ברשות המקומית.• 

 אחראי לאבחון הנערים ולשילובם בתוכנית למידה מותאמות• 

 ליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה. אחראי לק• 

 אחראי להתאמת המסגרת הלימודית, לתוכנית הלימודים.• 

 שותף באיתור ובגיוס המורים המתאימים להוראה של תלמידי היל"ה • 

 מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות. • 

 שותף לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים.• 

 עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם. מפקח על• 

 עוקב אחר ההישגים הלימודיים ואחראי על דיווח ושיקוף של הישגי הלומדים.• 

 אחראי בפני מנהל היחידה לקידום נוער ברשות והממונה על קידום נוער במחוז להפעלה • 

 נכונה של המשאבים העומדים לרשותו. 

 מגיש דו"חות ביצוע, בהתאם לנדרש.• 

 בקשר ומקבל הנחיה מהמנחים ופועל על פי מדיניות קידום נוער במשרד החינוך ועל פי  מצוי• 

 הנחיות המנחים של הזכיין הפדגוגי. 

 מגיע למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות • 

 חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיו"ב. 

 סים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המחלקה לקידום נוער משתתף בהשתלמויות, בכנ• 

 והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון.

 דרישות התפקיד:

  השכלה:

 תואר אקדמי הנרכש ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים 

נוער, מינהל חינוכי, ייעוץ  אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי החברה, קידום 
 שמאושר בתעודת ההוראה.  ריהדיסציפלינחינוכי. ו/או תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ בתחום 

 תעודת הוראה בחטיבה העליונה.

 

 



 

  

 : הכשרה

 כון או ממסגרת שאושרה מראש ע"י מנהל/ת ציה מטעם אגף א לילדים ונוער בסיאוריינטקורס מנהלים/

 המחלקה לקידום נוער באגף, תוך עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו .

 :ניסיון

 שנות ניסיון באחד לפחות מהתחומים הבאים: הוראה בחטיבה עליונה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה 4

 ן בהוראה בהיל"ה או בהוראת נוער בסיכון יועדפו בעלי ניסיו

 כישורים אישיים:

 יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.

 יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה.

 יכולת להנחות מורים. 

 לימוד לצורכי הלומדים.  תכניותיכולת להכין ולהתאים 

 לימודים. תכניותהכרת 

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה. 

 בשעות בלתי שגרתיות. יכולת ונכונות לעבוד

 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת

 רישיון לעיסוק בתפקיד:

 תעודת הוראה בחטיבה העליונה

 רישום פלילי: 

 .יאישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכ

 

ולם בקרב עובדי הרשות המקומית אם תינתן עדיפות למועמד המשייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן ה

 הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

 pninac@mzp.org.ilיש לשלוח בכתובת הדוא"ל:  –קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה 

 תאריך תחילת העבודה במידי

 היל"ה ביחידה לקידום נוער-ז השכלהמרכ ת/מנהלחובה לציין עבור משרת 

 30.11.2022מועד סיום בגשת המסמכים עד לתאריך:  

 קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו

 086596206לפרטים נוספים יש לפנות לפנינה כהן בטלפון  –רק פניות מתאימות תעניינה 

 ניתן להיכנס למערכת נמ"ר 
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