
 

 
 אגף משאבי אנוש        

 
 37/2020כ"א  -מכרז חיצוני/פנימי 
 קידום נוער חרדי רכז השכלה )היל"ה(
 

 
 

 כפיפות :
  אגף החינוך באמצעות מנהל מח' חינוך חרדי. תלמנהל

 
 תיאור התפקיד:

 מנהל ומפעיל מערכת למידה בלתי פורמאלית בנסגרת היחידה לקידום נוער ברשות המקומית .
 כוונת להשלמת השכלה פורמאלית ולהעשרה לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמאלית.הלמידה מ

להשלמת השכלת יסוד בתיאום עם מנהל היחידה לקידום נוער ברשות מאתר ומרכז נתונים על הנערים הזקוקים 
 המקומית. אחראי לאבחון ולמיונם על פי הרמות הלימודית ולקביעת מקום הלימוד.

הנערים. מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות.  תמגיס מורים מתאימים לאוכלוסיימאתר ו
אחראי לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים . מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם. עוקב אחר 

 ההישגים הלימודיים.
ם העומדים לרשותו. אחראי לקשר עם אחראי בפני מנהל היחידה לקידום נוער להפעלה נכונה של המשאבי

פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם המנחים להשכלה במשרד החינוך והקבלן הפדגוגי . 
 יותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים וני נוער בסיכון, במשרד החינוך.להנח

 מקבל הנחיה מקצועית ממנחה מחוזית של המחוז החרדי 
 

 תפקיד:תנאי סף ל
 השכלה:
 :חינוך )מינהל מדעי היהדות , מדעי החברה,  תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים

  חינוכי,/יעוץ חינוכי/חינוך מיוחד(

 .תעודת הוראה 

  מורים שהועסקו בתכנית היל"ה.יועדפו 

  במגזר החרדי. האוריינטצייתרון לבעלי  

 
 :מקצועי ניסיון

 2 הוראה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה. : שנות ניסיון בתחומים הבאים 

 .יועדפו בעלי ניסיון בהדרכה בקידום נוער 
 

 :כישורים אישיים
 והפעלת צוות. יכול ניהול וארגון

 ליצירת קשר ושיתוף פעולה.יכול 
 להנחות מורים.יכולת 

 הכרת תכניות לימודים.
 יכולת ביטוי בכתב ועל פה.

 י שגרתיות.יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלת
 לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 
 עם משרד החינוך.טרישיון הוראה מ: רישיון לעיסוק בתפקיד

  011% היקף המשרה:
 .ארצי המקובל ברשויות מקומיותעפ"י הסכם : שכר

 
רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו  /

carmit_oh@rehovot.muni.il 
 00:11,שעה 4.4.2121עד יום חמישי, 

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל 
 מועמדותו/ה על הסף.

 מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד
 
 
 


