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 117/2020מכרז פומבי מס' 
 מנהל/ת השכלה לתכנית היל"ה איזורית 

 
 

 לתכנית היל"ה איזורית ת השכלה/מנהל:   תואר התפקיד
 

 : חינוך ונוער דרוג   %100  :היקף המשרה
 

 תיאור התפקיד: 
  

  ברשות המקומית.  מערכת למידה בלתי פורמאלית במסגרת היחידה לקידום נוערמנהל ומפעיל
הלמידה מכוונת להשלמת השכלה פורמאלית ולהעשרה לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית 

 .פורמאלית

  מאתר ומרכז נתונים על הנערים הזקוקים להשלמת השכלת יסוד בתיאום עם מנהל היחידה
 .המקומיתלקידום נוער ברשות 

 אחראי לאבחון הנערים ולמיונם על פי הרמות הלימודיות. 

 אחראי לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה. 

 אחראי להתאמת המסגרת הלימודית ולקביעת מקום הלימוד. 

 מאתר ומגייס מורים מתאימים לאוכלוסיית הנערים. 

 מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות. 

 תכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למוריםאחראי ל. 

 מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם. 

 עוקב אחר ההישגים הלימודיים. 

 אחראי בפני מנהל היחידה לקידום נוער להפעלה נכונה של המשאבים העומדים לרשותו. 

 אחראי לקשר עם המנחים להשכלה במשרד החינוך והקבלן הפדגוגי. 

  נהל יאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מעם הממונים עליו ברשות ובהתפועל בשיתוף פעולה
 חברה ונוער במשרד החינוך התרבות והספורט

 
 דרישות התפקיד:

 השכלה:

 .  תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: מדעי החברה, חינוך ומינהל חינוכי,1

 .  תעודת הוראה.2

 יועדפו מורים בפרוייקט היל"ה.
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 ניסיון בתחומים הבאים: 

 הוראה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה.

 יועדפו בעלי ניסיון בהדרכה בקידום נוער.

 

 כישורים אישיים:

 יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.

 יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה.

 יכולת להנחות מורים.

 הכרת תוכניות לימודים.

 יכולת ביטוי בכתב ועל פה.

 ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.יכולת 

 

 שיון לעיסוק בתפקיד:יר

 שיון הוראה  מטעם משרד החינוך התרבות והספורט.יר

 

 העדר רישום פלילי

 יש לצרף אישור משטרת ישראל

 
 הגשת מועמדות:

חיים,   טופס מישרה פנויה, קורות בצירוף בכתב יפנו הדרישות על כעונים עצמם מועמדים הרואים

 .על השכלה, ניסיון בעבודה והמלצות אישורים

 חמישי יום עד במסירה ידנית ובמעטפה סגורה לתיבת המכרזים במועצה,  יש להגיש  מעטפותאת ה

 במשרדי המועצה. 12:00עה בש 10/09/2020

 09-7774158 במחלקת משאבי אנוש, טלפון ניתן לקבל והבהרות פרטים 

 ולאנשים בעלי מוגבלויות העומדים בדרישות התפקיד.  משרה מיועדת לגברים ונשים כאחד
 

 ברכה,ב

 שמואל סיסועו"ד 

 ראש המועצה             

            


