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 בקידום נוער    ה היל"   השכלה מרכז  מנהל/ת  לתפקיד    -  95/2022מס'    מכרז פומבי 
 , בעיריית יהוד מונוסון ל ותעסוקה " תחום הכנה לצה   ת ואחראי/ 

 
 ותעסוקה תחום הכנה לצה"ל ת/ואחראיידום נוער בק היל"ה -  מרכז השכלה ת/מנהל המשרה  

 חינוך נוער וקהילה  דירוג 
 בהתאם להשכלה  דרגה 

 50% רה מש היקף  
 

תיאור  
 התפקיד 

 אחריות תחומי  

 תוכנית היל"ה, במסגרת היחידה לקידום נוער ברשות -מערכת למידה  ניהול והפעלת• 

 .המקומית. הלמידה מכוונת להשלמת השכלה )פורמלית ולא פורמאלית( במסלולי למידה  

 דים לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמלית. הלימודים מיוע   

 נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה, בתיאום עם מנהל היחידה  ר וריכוזתואי• 

 לקידום נוער ברשות המקומית.   

 . ן הנערים ולשילובם בתוכנית למידה מותאמותלאבחו אחריות• 

 לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה.  אחריות• 

 ם.להתאמת המסגרת הלימודית, לתוכנית הלימודי  אחריות• 

 . ובגיוס המורים המתאימים להוראה של תלמידי היל"הבאיתור  ה/שותף • 

 המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות.  הנחית• 

 תכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים.ל ה/• שותף

 דיווחיהם. אישור על עבודת המורים ו פיקוח• 

 ים.שגי הלומדהיל על דיווח ושיקוף שת ריו אחר ההישגים הלימודיים ואח מעקב• 

 בפני מנהל היחידה לקידום נוער ברשות והממונה על קידום נוער במחוז להפעלהאחראי/ת • 

 . ה/ותונכונה של המשאבים העומדים לרש  

 דו"חות ביצוע, בהתאם לנדרש. הגשת• 

 הנחיה מהמנחים ופועל על פי מדיניות קידום נוער במשרד החינוך ועל פי קבלתבקשר ו ה/• מצוי

 הפדגוגי. חים של הזכיין נהמת הנחיו  

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

 . יקורי בית וכיו"בחינוך, חוק ומשפט, ב  

 בהשתלמויות, בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המחלקה לקידום נוער  השתתפות• 

 . יכון והאגף לחינוך ילדים ונוער בס  

  קשר שוטף מול יחידתוקיום קיום מפגשי הכנה פרטניים וקבוצתיים,  -על תחום הכנה לצה"ל יותאחר• 

 .  מיט"ב  

 

 תנאי סף  
 

 מקצועיות  דרישות  השכלה ו 
תארים  להערכת  מהמחלקה  הכרה  שקיבל  או  גבוהה  להשכלה  המועצה  ע"י  הנרכש  אקדמי  תואר 

מהתחומי יותר  או  באחד  לארץ  בחוץ  הבאאקדמיים  קידום :  יםם  החברה,  מדעי  מיוחד,  חינוך  חינוך, 
חינוכי,  נוער ייעוץ  חינוכי,  בתחום  ,  מינהל  בארץ  גבוהה  להשכלה  המועצה  ע"י  מוכר  תואר  ו/או 

 . הדסיפלינרי שמאושר בתעודת ההוראה
 

 .תעודת הוראה בחטיבה העליונה
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  ניסיון 

 מקצועי 
 מים הבאים:  יון באחד לפחות מהתחו ניס   שנות   4

 . ה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"הנעליויבה ה בחט ראהו

 . בעלי ניסיון בהוראה בהיל"ה או בהוראת נוער בסיכוןעדיפות ל

 

קורסים  
והכשרות  
 מקצועיות:

 

 להציג תעודת סיום קורס מנהלים/אוריינטציה מטעם האגף ה  עבוד העד שנתיים ממועד תחילת    ובהח

 .ממסגרת שאושרה מראש, ע"י מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באגףאו 

רישום  
 פלילי 

 וכי. ניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינאישור המשטרה להעסקה כי אין מ

כישורים  
 נוספים 

 .יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות •

 .יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה •

 . יכולת להנחות מורים •

 . וכניות לימוד לצורכי הלומדיםים תיכולת להכין ולהתא •

 . הכרת תוכניות לימודים •

 .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה •

 .יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות •

 עבודה בשעות אחר הצהריים לפחות יום בשבוע.נדרשת  •

 . יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת •
 

 מנהלת יחידת קידום נוער  כפיפות 
 

שומר • כללי  מונוסון  יהוד  למשרה ע  תעיריית  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד  את  להאריך  זכותה  ל 

 . האמורה

לדיון   • להביא  ולא  לטפל  שלא  רשאית  תהא  מועמדים  העירייה  של  הצעות  הבחינה  ועדת  בפני 

 .שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או א יעיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי וה •

 .שלב את הליכיו של מכרז זה

ם שעומדים בתנאי הסף לתפקיד, שהגישו את  מובהר כי בהתאם להנחיות משרד הפנים: רק מועמדי •

 כל האסמכתאות הנדרשות בהתאם לתנאי הסף מועמדותם תיבחן. 

 בתנאי מכרז זה.  יםד ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומ •

 מובהר כי מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. •

   המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרבתינתן עדיפות למועמד 

 די הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.בעו •
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 הערות 

 
 

 

 קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות.  בצירוף ותמועמד ש להגישי .1

פס דיגיטלי )קישורית מצורפת לפרסום המכרז( בעמוד מכרזי והגשת מועמדות תתבצע באמצעות ט .2

 . 12:00בשעה    5/12/2022  :מועד אחרון להגשת מועמדות העירוני. כ"א שבאתר האינטרנט 

התעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה ם וללא כל המסמכישתגענה    מועמדות  בקשות .3

 לדיון.  

א' לפקודות העיריות, שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא    174בהתאם להוראות סעיף   .4

יכול  נבחרי ציבור,  כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או  בזה לידיעות המועמדים 

 פקודה. כאמור ב והעסקתם לא תאושר

 

 ו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. ם ב כל מקו                  
 


