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מכרז פנים/חוץ מס' 211/2017
אגף החינוך  -היחידה לקידום נוער

דרוש/ה :מרכז/ת תכנית היל"ה
תיאור התפקיד
 ניהול והפעלת מערכת למידה בלתי פורמאלית במסגרת היחידה לקידום נוער.
הלמידה מכוונת להשלמת השכלה פורמאלית ולהעשרה לבני נוער מנותקים ,הנמצאים מחוץ
למסגרת חינוכית פורמאלית.
 איתור וריכוז נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה בתיאום עם מנהל היחידה לקידום נוער.
 אחראי/ת לאבחון הנערים ולמיונם על פי הרמות הלימודיות.
 אחראי/ת לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה.
 אחראי/ת להתאמת המסגרת הלימודית ,תוכנית הלימודים ולקביעת מקום הלימוד.
 איתור וגיוס מורים מתאימים לאוכלוסיית הנערים.
 מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות בתאום עם מנחה השכלה.
 אחראי/ת לתכנון ,ארגון וביצוע השתלמויות למורים.
 פיקוח על עבודת המורים ואישור דיווחיהם.
 ביצוע מעקב אחר ההישגים הלימודיים ודיווח על כך.
 אחראי/ת בפני מנהל היחידה לקידום נוער להפעלה נכונה של המשאבים העומדים לרשותו.
 הגשת דוחות ,תוכניות השכלה בהתאם לנדרש.
 עובד/ת בתיאום עם המנחה של הזכיין הפדגוגי ובהתאם למדינות משרד החינוך.
 פועל/ת בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי מדיניות
קידום נוער באגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון.
 אחראי/ת לרישום התלמידים לבחינות.
 אחראי/ת להזמנת אבחוני לקויות למידה לתלמידים עפ"י הצורך.
 אחראי/ת להזמנת בחינות לתלמידים ולקשר עם הבוחנים.
 אחראי/ת לאיסוף ותיעוד הישגי התלמידים.
 כפיפות :מנהלת היחידה לקידום נוער.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תואר אקדמי מושלם באחד מהתחומים הבאים :מדעי החברה והרוח ,חינוך ,חינוך מיוחד ,מינהל
חינוכי ,קידום נוער ,ייעוץ חינוכי אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהגף
להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל.
 תעודת הוראה  -חובה.
תעודת הוראה בחטיבה העליונה  -יתרון
 2 שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים :הוראה (הוראה בחטיבה העליונה /בחינוך מיוחד/בהיל"ה -
יתרון) קב"ס ,קידום נוער ,חינוך בלתי פורמלי עם בני נוער  -חובה.

כישורים ודרישות נוספות:
 השתלמות בהנחיית מורים ו/או השתלמות בתכניות לימודים לחינוך מיוחד ו/או השתלמויות
בתחום החינוך הרחב של העניין  -יתרון.
 נסיון עבודה עם נוער ו/או בהדרכה בקידום נוער  -יתרון.
 תעודת עובד חינוך  -יתרון.
 מורים בפרוייקט היל"ה  -יתרון.
 יכולת ניהול ,ארגון והפעלת צוות.
 יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה.
 יכולת להנחות מורים.
 יכולת להכין ולהתאים תכניות לימוד לצורכי הלומדים.
 הכרת תוכניות לימודים.
 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.
 העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א .2001 -
היקף משרה50% :
דרוג :חינוך ,נוער חברה וקהילה דרגה :בהתאם להשכלת המועמד/ת
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
בן גוריון  22הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .08/01/18
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

