
  
 

 111/2023מכרז פומבי 
 היל"ה ביחידה לקידום נוער -מרכז השכלה  ת/מנהל

 רהיל"ה ביחידה לקידום נוע -מרכז השכלה  ת/מנהל   תואר המשרה

  37-40מח"ר  / בעל השכלה אקדמאית ידורג בדרוג ה 7-10מנהלי  מתח דרגות

 100% היקף משרה

 תחומי אחריות
 

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

  הלמידה מכוונת להשלמת השכלה )פורמלית ולא פורמאלית( במסלולי
הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית הלימודים מיועדים לבני נוער  .למידה

 .פורמלית
  נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה, בתיאום עם  ריכוזואיתור

 .לקידום נוער ברשות המקומית מנהל היחידה
 לאבחון הנערים ולשילובם בתוכנית למידה מותאמות יותאחר. 

 לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה יותאחר. 
 תוכנית הלימודיםו גרת הלימודיתלהתאמת המס יותאחר. 
 שותף באיתור ובגיוס המורים המתאימים להוראה של תלמידי היל"ה. 
  המורים בנושא התכנים ושיטות לימודיותהנחיית. 

 שותף לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים. 
 דיווחיהם אישורעל עבודת המורים ו פיקוח. 

 על דיווח ושיקוף הישגי  יותאחר ההישגים הלימודיים ואחר מעקב
 .הלומדים

 בפני מנהל היחידה לקידום נוער ברשות והממונה על קידום נוער  ריותאח
 .נכונה של המשאבים העומדים לרשותו במחוז להפעלה

 דו"חות ביצוע, בהתאם לנדרש הגשת. 

 על פי מדיניות קידום נוער במשרד החינוך  ופעילותהנחיה מהמנחים  קבלת
 .חים של הזכיין הפדגוגיפי הנחיות המנ ועל

 ביצוע משימות נוספות וככל שיעלה הצורך על פי הנחיות הממונה 
 תנאי סף

 
 : השכלה

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי החברה, קידום 
 חינוכי, ייעוץ חינוכי. נוער, מינהל

 .תעודת הוראה בחטיבה העליונה
 : הכשרה

 ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורסחייב עד שנתיים 
האגף או ממסגרת, שאושרה מראש, ע"י מנהל/ת  מנהלים/אוריינטציה מטעם

 המחלקה לקידום נוער באגף
 : ניסיון

שנות ניסיון באחד לפחות מהתחומים הבאים: הוראה בחטיבה עליונה, הוראה  4
יועדפו בעלי ניסיון בהוראה בהיל"ה או בהוראת הוראה בהיל"הבחינוך מיוחד,

 נוער בסיכון
 דרישות נוספות

 
 כישורים אישיים:

 כולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.י 
 .יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה 
 .יכולת להנחות מורים 

 .יכולת להכין ולהתאים תוכניות לימוד לצורכי הלומדים 
 כניות לימודים.והכרת ת 
  בכתב ובעל פה.יכולת ביטוייכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי 

 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבתשגרתיות.
  פיפותכ
 

 מנהלת היחידה לקידום נוער

  dorits@tel-mond.muni.il : המייל יש לשלוח לכתובת הגשת מועמדות

mailto:dorits@tel-mond.muni.il


  
 12:00בשעה  19/03/2023,  תאריך ראשוןעד ליום 

 :מסמכים שיש לצרף
 

 טופס שאלון למועמד )ניתן להוריד באתר( •
 קורות חיים •
 תעודות המעידות על השכלה וניסיון •
 צילום תעודת זהות •

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות 

 ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה

 .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד הבהרה מגדרית

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, ובלבד  הערות
שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון, וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים 

  .אחרים לתפקיד
פירוט הליכי המיון 

 למשרה
 .משאבי אנוש שלבדיקת עמידה בתנאי הסף 

 .ועדת הבחינה )מכרזים(לפני מועמדים שעומדים בתנאי המשרה יוזמנו לראיון 

 בברכה, 
 לין קפלן 

 ראש המועצה
 


