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 ךהמכרז הואר      

, פ"גתש שבט' ה שלישיעד ליום 

27.01.2023 

 י"ט טבת, תשפ"ג

 2023ינואר,  12

 (מכרזים) 5751מספרינו: 

 מנהל/ת מחלקת נוערלתפקיד  5751מכרז פומבי מס' 

 
 .וקהילה חברה נוער חינוך, עובדי דירוג מתח דרגות:                        משרה %100 שיעור המשרה:

 

 : ועיקרי התפקידר תיאו

 

 .שותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה בחרום ובשגרה 

 חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול , נוער בסיכוןנוער ,אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך ,

 הרשות המקומית

 ה.ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגר

 .מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ולאיתור הצרכים 

 .מתכנן ומבצע תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרה 

 .מכין תכניות לתקצוב פעולות האגף ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות הרשות 

 .מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים 

 ייס עובדים, ממינם ומשבצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ואחראי להערכת עבודתם.מג 

 .מנהל את צוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות 

 פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער 

  במשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה.       

 .אחראי לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות 

 .הכנת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ובניית תכניות לחירום בתיאום עם מנהל מח' החינוך הרשותי 

 .להשתלב במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים 

  נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחירום.ארגון מערך מתנדבי בני 

 .עבודה חינוכית עם בני הנוער ביישוב 

 

 השכלה ודרישות מקצועיות:

 

 תנאי סף לתפקיד:

 השכלה:

 תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת

  .או תעודת הנדסאי או טכנאי )תתווסף שנת ניסיון על הניסיון הנדרש בחוץ לארץ תארים אקדמיים

 הכשרה:

 חודשים מיום כניסתו לתפקיד. 18שעות, עד  240התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 

ידרשו להשלים את  -שעות 188-לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ
 החסר,

 חודשים מיום כניסתם לתפקיד. 18עד 
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  :ניסיון מקצועי

 3  ,שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער
 תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה. –בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל

 יהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום ניסיון נ
 תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.-החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל

 :כישורים אישיים

 .יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח 

 .יכולת הכנה וניהול תקציב 

 .יכולת ניהול משא ומתן 

 .יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים 

 .יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים 

 .יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים 

 .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה 

 .יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות 
 

חודשים מיום כניסתו לתפקיד,  12מטעם מינהל חברה ונוער, עד  "היתר הדרכה זמני" רישיון לעיסוק בתפקיד:

 תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער עד תום תקופה זו.

 אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.  רישום פלילי :

 
 נדרש יש להגיש לאוראל גנון, רכזתמידה בתנאי הסף כקו"ח, צילום ת"ז, תעודות ואסמכתאות המעידות על ע

    , 13.01.2023: , עד לתאריך el.muni.il-r.enosh@betאו במייל: 9700502-1532 משאבי אנוש,  בפקס:
 ג, תשפ"כ' טבת

 
 הערות:

 לא תענינה. -א יצורפו תעודות ומסמכים כנדרששלהן ל פניותשאינן עונות על דרישות המודעה או  פניות .1
בהתאם לחוק שוויון זכויות  תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת .2

 .1998 -לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח
 .וגבלותבהגשת קו"ח יש לציין מ -מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה .3
עובדי הרשות המקומית, אם  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב .4

 הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
מותנית באישור  דהאחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבו / חכ"למועמד/ת שהינו קרוב משפחה של עובד מועצה .5

 .ועדת השירות במשרד הפנים
 , בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.שנה אחתלתקופת ניסיון של  הינה ההעסקה .6
התאמה, במסגרת הגופים  רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני הרשות .7

 העוסקים בכך.
 אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. מועמדים .8
תימסר הודעה על כך מראש  תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, רשותבמקרה בו ה .9

 למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
 .ם וגברים כאחדהמשרה פונה לנשי .10

 
 

 בברכה,
 חיים מרגוליס

  מנכ"ל  המועצה
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