
 

 

 /ע 04/23מכרז פומבי ופנימי 
  :דרוש/הלעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 

 רכז/ת השכלה ביחידה לקידום נוער 
 

 רכז/ת השכלה ביחידה לקידום נוער תואר התפקיד: 
  ש"ש( 42משרה ) %100: היקף משרה

 קידום נוער היחידה למנהלת    כפיפות:
 ה וקהילה. דרגה : בהתאם לתואר/תעודה.עובדי חינוך נוער חבר:  דירוג ודרגה

 
 

 :תיאור התפקיד

 המקומית. הלמידה מכוונת  תברשו במסגרת היחידה לקידום נוערתכנית היל"ה,  –ומפעיל מערכת למידה  מרכז
 להשלמת השכלה )פרמלית ולא פורמלית( במסלולי למידה. 

  ית.לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמל מיועדיםהלימודים 
 .מאתר ומרכז נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה, בתיאום עם מנהל היחידה לקידום נוער ברשות מקומית 
 .אחראי לאבחון הנערים ולשילובם בתכנית למידה מותאמות 
 .אחראי לקליטת בני הנוער ולשילובם בתכנית היל"ה 

 .אחראי להתאמת המסגרת הלימודית, לתכנית הלימודים 
 ר ובגיוס המורים המתאימים להוראה של תלמידי היל"ה.שותף באיתו 

 .מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות 
 .שותף לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים 

 .מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם 
  הלימודיים ואחראי על דיווח ושיקוף של הישגי הלומדים. ההישגיםעוקב אחר 
 ני מנהל היחידה לקידום נוער ברשות והממונה על קידום נוער במחוז להפעלה נכונה של המשאבים אחראי בפ  

 העומדים לרשותו.
 .מגיש דוחות ביצוע בהתאם לנדרש 
  מצוי בקשר ומקבל הנחיה מהמנחים ופועל על פי מדיניות קידום נוער במשרד החינוך ועל פי הנחיות המנחים של

 הזכיין הפדגוגי.

  משימה, מטלה או פרוייקט, בשגרה או בחירום במדגרת עבודת המועצה, עפ"י הנחיות הממונה הישירביצוע כל 
 

  :דרישות התפקיד
 השכלה: 

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

   תעודת הוראה בחטיבה עליונה 
 ניסיון מקצועי: 

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

 ל"ה או בהוראת נוער בסיכון.בעלי ניסיון בהוראה בהיעדיפות ל 
 

 :מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד

  שותפויות והנעת תהליכים ניהולליצירת קשר, יכולת 

  ,ותכנון משימותארגון יכולת עבודה בצוות 

 כולת להנחות מוריםי 



 

 

 ים תוכניות לימוד לצורכי הלומדיםיכולת להכין ולהתא 

 הכרת תוכניות לימודים 

  פובעיכולת ביטוי בכתב" 

 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת 
 

קורות חיים, אישורי העסקה וטופס שאלון למועמד/ת בציון מספר מכרז, יש לשלוח למייל 

minhal4@megido.org.il   בצירוף כל התעודות והמסמכים הרלוונטיים. 20.03.2023עד לתאריך 
 

 זכר אך מופנה לשני המיניםהתפקיד נכתב בלשון 
 

 ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.\ת עם מוגבלויות זכאי\מובהר כי מועמד
ת לציין \ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם בקרב עובדי הרשויות המקומיות מתבקש\ת המשתייך\מועמד 

 .בקורות החיים את פרטי הזכאות
 054-6659966ידום נוער להגר בורקמן מנהלת קלפרטים נוספים ניתן לפנות 

 

mailto:minhal4@megido.org.il

