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 רווחה חינוכית מחלקתמנהל  - 19/צהמס'  חיצונימכרז 
 .בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך

 

 רווחה חינוכית. מחלקת: מנהל התפקיד תואר

 : התפקיד תיאור

  החינוכית, הפניה לחינוך גבוה, אחריות לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים הכלולים בתכנית הרווחה

מניעת נשירה, חיזוק הדימוי של התלמיד וסביבתו, וקיום פעולות רווחה חינוכית בהתאם למדיניות אגף החינוך 

 והנחיות משרד החינוך.

  אחריות לקיום פעילות רווחה במסגרת חינוך, אחריות לקיום חוגים, תכניות ופעולות העשרה להורים ולילדים

 ת חינוך בלתי פורמלי.במסגרת פעולו

  להוראה ופעילות במסגרות חינוך. השתתפות בישיבות פדגוגיות במסגרות חינוך.אחריות על גיוס כח אדם 

  השתתפות במפגשים של מנהלי רווחה במשרד החינוך, הגשת דו"חות תכנון וביצוע של פעילות המחלקה, הגשת

 תכנון וביצוע. -דו"חות כספיים

 דרישות התפקיד:

לקה להערכת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחבעל  .1

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  אותארים אקדמיים בחו"ל, 

 אותעודת סמיכה לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל,  או , 2012התשע"ג  המוסמכים,

בחינות לפחות  3ומעבר  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור  3מתוך  2מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )

 .(והיתר

ם: גיאוגרפיה, תכנון ערים, אדריכלות, תינתן לבעלי תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאי עדיפות

כלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, הנדסת תעשיה וניהול, משפטים, מדעי המדינה, פוליטיקה וממשל, עבודה 

 סוציאלית.

 בעל תעודת הוראה או תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע. .2

 עדיפות לבעלי תואר שני בחינוך. .3

 בעל השכלה פדגוגית. .4

 שנים לפחות בחינוך והוראה. 4ניסיון של  .5

 יתרון. -ניסיון בניהול רווחה או קהילה .6

 ניסיון בריכוז תכניות בקרב אוכלוסיות חלשות. .7

 

 לראש מנהל חינוך וקהילה.: כפיפות

 

 משרה. %100היקף משרה: 

 

 עפ"י תעודות בדירוג חברה חינוך נוער וקהילה.מתח דרגות: 

 

 הגשת מועמדות: 

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

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

 , מיכל.02-9909772יחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון הגשה עד יומיים מיום השל

 .16/06/2019ולא יאוחר מיום  02/06/2019: החל מיום מועד הגשה
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