
 

 

 
 

 

   15/10/2020 אריך פרסום המכרז :ת
 2020-03מס':  חיצוני מכרז כ"א

 עמותת חינוך גולן )ע.ר(

 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 היל"ה ביחידה לקידום נוער-מרכז השכלה /תמנהל

 תיאור התפקיד:

  הלמידה מכוונת להשלמת בעמותהתוכנית היל"ה, במסגרת היחידה לקידום נוער  –מנהל ומפעיל מערכת למידה .
 השכלה )פורמלית ולא פורמאלית( במכלולי למידה.

 .הלימודים מיועדים לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמלית 

 עמותה.לקידום נוער במת השכלה, בתיאום עם מנהל היחידה מאתר ומרכז נתונים על הנערים הנזקקים להשל 

 .אחראי לאבחון הנערים ולשילובם בתוכנית למידה מותאמות 

 .אחראי לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה 

 .אחראי להתאמת המסגרת הלימודית, לתכנית הלימודים 

 .שותף באיתור ובגיוס המורים המתאימים להוראה של תלמידי היל"ה 

 .מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות 

 .שותף לתכנון, ארגון וביצוע השתלמות למורים 

 .מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם 

 .עוקב אחר ההישגים הלימודיים ואחראי על דיווח ושיקוף של הישגי הלומדים 

  נוער במחוז להפעלה נכונה של המשאבים  והממונה על קידום בעמותהלקידום נוער  המחלקהאחראי בפני מנהל
 העומדים לרשותו.

 .מגיש דוחות ביצוע, בהתאם לנדרש 

  מצוי בקשר ומקבלת הנחה מהמנחים ופועל על פי מדיניות קידום נוער במשרד החינוך ועל פי ההנחיות המנחים של
 הזכיין הפדגוגי.

 דרישות התפקיד:
 השכלה:

  .תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי החברה, קידום נוער, מינהל חיוכי, ייעוץ חינוכי
 ו/או תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ בתחום הדסיפלינרי שמאושר בתעודת ההוראה.

 .תעודת הוראה בחטיבה העליונה 

עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס מנהלים/אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת  חייב:הכשרה

 שאושרה מראש, ע"י מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באגף.
 :ניסיון

 שנות ניסיון באחד לפחות מהתחומים הבאים: הוראה בחטיבה עליונה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה. 4
 יסיון בהוראה בהיל"ה או בהוראת נוער בסיכון.יועדפו בעלי נ

 כישורים אישיים:
ים תכניות יכולת להכין ולהתאיכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מורים, 

נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, יכולת ותכניות לימודים, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, הכרת לימוד לצורכי הלומדים, 
 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת

מוטיבציה ונכונות זמינות גבוהה בעת הצורך, , גמישותייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה,  :מאפייני עשייה ייחודיים

 שליטה מלאה בתוכנות מחשב.עבודה בשעות בלתי שגרתיות, ל

 ומחוצה לה. בעמותהמים רבים עבודה מול גור ,ניידות חובה

  100% :היקף משרה
 חינוך נוער וקהילה )דרגה תקבע על פי השכלה מול ההסכם הקיבוצי(  דירוג:

 מנכ"ל העמותה כפיפות:
 מיידי תחילת עבודה:

 *המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד.

בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, , למלא שאלון אישי ולשלוח לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות מועמדים /ות העונים/ות
-153-4פקס: ,  hr@megolan.org.il,אביטל שדה -למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן ,תעודות והמלצות

 .12900קצרין  13ת.ד. , 6964170
 .פ"אד' בחשון, תש, 22/10/2020יום ה', מועד אחרון לקבלת הצעות: 


