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, מכריזה בזה עיריית קרית 1979 םלתקנות העירייה (מכרז לקבלת עובדים) תש" 3בהתאם לסעיף 

 ים על משרה פנויה כדלקמן: -
 

  ה ברשות"היל - רכז/ת השכלהתואר התפקיד:  
 

  25%היקף משרה:  •
 

 ויות המקומיות.עפ"י ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי הרש תנאי העסקה:
 

 תיאור התפקיד:
מנהל ומפעיל מערכת למידה בלתי פורמאלית במסגרת היחידה לקידום נוער ברשות  •

המקומית. הלמידה מכוונת להשלמת השכלה פורמאלית ולהעשרה לבני נוער 
 הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמאלית.

תאום עם מנהל מאתר ומרכז נתונים על הנערים הזקוקים להשלמת השכלת יסוד ב •
היחידה לקידום נוער ברשות המקומית. אחראי לאבחון הנערים ולמיונם עפ"י הרמות 
הלימודיות. אחראי לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה. אחראי להתאמת 

 המסגרת הלימודית ולקביעת מקום הלימוד.
ושא התכנים מאתר ומגייס מורים מתאימים לאוכלוסיית הנערים. מנחה את המורים בנ •

והשיטות הלימודיות. אחראי לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים. מפקח על 
 עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם. עוקב אחר ההישגים הלימודיים.

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

 וך והקבלן הפדגוגי.אחראי לקשר עם המנחים להשכלה במשרד החינ •
 ש"ש במשרה מלאה. 3-ש"ש בחצי משרה ו 2מלמד בני נוער באופן ישיר  •
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועפ"י מדיניות  •

 אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון, במשרד החינוך.
 

 דרישות התפקיד:
 רישיון הוראה מטעם משרד החינוך. •
 תעודת הוראה. •
מדעי החברה, חינוך (מינהל חינוכי/ ייעוץ חינוכי/ תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים:  •

 חינוך מיוחד).
 עדיפות למורים שהועסקו בתוכנית היל"ה. •
 השתלמות בהנחיית מורים ו/או השתלמות בתוכנית לימודים לחינוך מיוחד וטעוני טיפוח. •
 .מיוחד, הוראה בהיל"ההוראה בחינוך שנות ניסיון בהוראה,  5 •
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות. •
 

 כישורים אישיים:
 



 
, יכולת להנחות מורים, הכרת שיתוף פעולהיצירת קשר ו, והפעלת צוות ארגוןיכולת ניהול, 

 תוכנית הלימודית, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
 

 גברים כאחד.והמשרה מיועדת לנשים 
 

 דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות השכלה לא תענינה.הצעות שאינן עונות על 
 

מועמדים מתאימים העומדים בדרישות התפקיד יגישו קורות חיים בצירוף התעודות והאישורים הנדרשים 
במעטפה סגורה וכן לציין ע"ג המעטפה את מספר המכרז. את המעטפה יש למסור למזכירות אגף משאבי 

ים או לשלוח באמצעות הדואר: עבור אגף משאבי  -קרית  10ים, שד' משה שרת -אנוש בעיריית קרית
 .2910601מיקוד  660אנוש, עיריית קרית ים, ת.ד. 
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