
 בס"ד

 רכז רשותי תכנית ניצנים –  19/נא מס' חיצונימכרז 

 בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.
 

 

 רכז רשותי תכנית ניצנים.: תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

  חברתית של התוכנית ברשות המקומית. -ארגונית -כל הפעילות המנהלתיתממונה על ריכוז 

 ר הרשמי מטעם הרשות לכל הממשקים בכל הנוגע לדיווחים הנדרשים ולהפצה. משמש איש הקש

 על הרכז לשתף פעולה עם בקרת הפעילות ולטפל בממצאים שעלו מהבקרה.

 נית במחוז, עם המפקחים על גני עבודת הרכז תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם מנהל התכ

 הילדים ובתי הספר ברשות, ועם רכזי ניצנים הבית ספריים )בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד(.

  וכן במהלך ימי החופשה, 13:15-16:00על הרכז לבקר באופן שוטף וקבוע בגני הילדים בין השעות ,

 בזמן פעילותם, ולתת מענה לצרכים ולקשיים שיעלו.

 ר במסגרות בתי הספר במהלך השנה ובימי החופשה, בזמן פעילותם, ולתת מענה על הרכז לבק

 .לצרכים ולקשיים העולים מן השטח

 תחומי אחריות:

 רישום תלמידים לניצנים ולניצנים בחופשות.היערכות לפתיחת המסגרות : 

 .אחריות על כח האדם בתכנית 

 .פרסום התכנית, ליווי והכשרה, בקרה, הזנה 

  מנהל התכנית ברשות.ניהול תיק 

 .ניהול מסד נתונים מקוון ודיווח על הנתונים בהתאם לבקשת המשרד 

 .קיום קשר עם משרד החינוך 

 .השתתפות בביקורים ובסיורים במסגרות 

 דרישות התפקיד:

  בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מוכרת או בעל

 תואר אקדמי.

 שנים במערכות חינוך, יתרון לבעל ניסיון בעבודה עם הגיל הרך. 3ון של למעלה מבעל ניסי 

 .%100X3: אחוז משרה

 אגף החינוך.: מנהל כפיפות

 לפי דירוג נוער חברה וקהילה.: מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

להשיג דרך אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא 

, 9909772-02התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 

 מיכל.
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 ד"ר עליזה בלוך 
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