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 1/2022מס'  -מכרז מנהל/ת יחידת נוער

 
 אור התפקידית
 

 נוער בתחום האחריות של הרשותילדים ומטפל במכלול הנושאים הקשורים ל. 

 נוער ברשות.ילדים ושל  איתור צרכיםמיפוי ו ביצוע 
  נוער ברשותילדים וכנית כוללת למכין ת. 
 רועים מיוחדים לנוער בהתאםיכניות פעילות שוטפת ואיוזם, מתכנן, מבצע ת 

 .לצרכים שאותרו ולאחר שאושרו ע"י הממונים

 מדריך באופן אישי בני נוער. 
 תנועות הנוער ביישוב והדרכה של ניהול. 

 מד"צים.ל קידום הכשרות, פיתוח מנהיגות צעירה 

  של בני נוער בקהילה.פיתוח התנדבות ומעורבות 
 פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם על פי 

 .מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך
 
 

 סיון מקצועיידרישות התפקיד ונ
 

 או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים  י מוכרבעל תואר אקדמ
 .אקדמיים בחוץ לארץ

 מטעם שעות לפחות 110 בהיקף של נוער סיים קורס הכשרה למנהל יחידת 
חודשים מיום  10לסיים בהצלחה קורס הכשרה בתוך  או מתחייבמשרד החינוך 

  .כניסתו לתפקיד

 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה במערכת החינוך  3סיון מקצועי של יבעל נ
בתחום החינוך הבלתי פורמלי בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות  או

 במערכת החינוך העל תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה י אוצבא

 סיון מקצועי של שנה אחת לפחות, בתפקיד ניהולי הכרוך בהפעלה של יבעל נ
י או במערכת תחום החינוך הבלתי פורמלותקציבים במערכת החינוך או ב כ"א

 העל תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה החינוך
 

 כישורים אישיים

  יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות 
  יכולת תכנון ותקצוב 

 כניות חינוכיותיכולת ליזום, לפתח ולבצע ת 
  יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער והוריהם 
  יכולת ביטוי בכתב ובע"פ 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב.OFFICE. 
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 דרישות נוספות

 שיון נהיגה ובעל יכולת ניידותיבעל ר. 
  שגרתיות, בשעות אחה"צ ובערבים ברוב  לאנכונות ויכולת לעבודה בשעות

 .השבוע וכן במסגרת פעילויות שתתקיימנה בסופ"ש ימות
  ,לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל בעבירה פלילית שמפאת מהותה

נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך  חומרתה או
 .מקומית

 היקף משרה

  50%משרה 

 
 כפיפות

  ת מחלקת חינוך וקהילהמנהל. 
 

 הגשת מועמדות

  :יש לשלוח קו"ח בצירוף תיעוד מלא והמלצות לדוא"ל
@mefraim.org.ilRonitc 

 24.02.2022אדר א',  חמישי, כ"גיום  -אחרון להגשת מועמדות מועד. 
  לוועדת בחינהמועמדים מתאימים יזומנו. 
 הבקשה מיועדת לגברים ולנשים כאחד. 

 
 בברכה

 אייל נזרי,

 המועצהומזכיר מנכ"ל 
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