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 הארכה -24/06/2021תאריך פרסום המכרז :  
 2021-06מכרז כ"א חיצוני 

 מועצה אזורית גולן
 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 קצינ/ת ביקור סדיר  -מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד
 

 תיאור התפקיד: 

  עובד/ת רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת
 שנות לימוד. 15התלמידים במוסדות החינוך במשך 

 
 תחומי אחריות: 

 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה .1
 איתור ומניעת נשירה של תלמידים. .2
 טיפול ומעקב אחרי היעדרות של תלמידים. .3
 ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת. .4
 פעולות הקב"ס בשעת חירום .5
 ייעוץ והנגשת מידע הקשורים בתחום עיסוקו/ה. .6
 משימות נוספות בהתאם לצרכי האגף. .7

 
  דרישות התפקיד:

 השכלה:
  להערכת בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה

 יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד. -תארים אקדמאיים
  באותם  2012 -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף

 התחומים.
 או

  תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל 
 או

 בחינות  3ומעבר  18שנים לפחות אחרי גיל  6ים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, אישור לימוד
הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני  3-מ 2לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )

 איסור והיתר( 
 שנים לתחילת  קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש -המנהל/ת יחוייב לסיים בהצלחה

 מינויו.
 

 קורסים והכשרות מקצועיות: 

 בעל/ת תעודת הוראה 

 יתרון להכשרות בתחום חינוך ילדים ונוער בסיכון 
 

 יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה, הפעלת מחשב ושליטה בתוכנות האופיס -יישומי מחשב
 

   ניסיון מקצועי:
  :אושנים לפחות  3הוראה בבית ספר במשך עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל 

 5שנים או ניסיון בחינוך הבלתי פורמאלי במשך  3הוראה כגננת )מגילאי חוק לימוד חובה( במשך לפחות 
  עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון. -שנים לפחות

 :הוראה כגננת )מגילאי חוק לימוד חובה(  אושנים לפחות  4הוראה בבית ספר במשך  עבור הנדסאי רשום
עדיפות לעבודה עם בני נוער  -שנים לפחות 6ניסיון בחינוך הבלתי פורמאלי במשך  אושנים לפחת  4במשך 
 בסיכון.

  :חובה(  הוראה כגננת )מגילאי חוק לימוד אושנים לפחות  5הוראה בבית ספר במשך עבור טכנאי רשום
עדיפות לעבודה עם בני נוער  -שנים לפחות 7ניסיון בחינוך הבלתי פורמאלי במשך  אושנים לפחת  5במשך 
 בסיכון.

 הגבלת כשירות:
 היעדר רישום בעבירת מין, ובהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 

2001. 
 וך בכתב מהמנהל הכללי.עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינ 
 :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה 

 הורשע בעבירה שיש בה לפגוע בביטחון המדינה. .א
הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי  .ב

 לשמש עובד חינוך.
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 השפעה מזיקה על תלמידים.הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום  .ג

 בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות. .ד

תקשורת בין אישית גבוהה, יכולת ניהול, ארגון ותכנון, יכולת הנהגה במערכת, בעל/ת   כישורים אישיים:
 עצמאות, יוזמה ומעוף, מיומנויות פיתוח והנחיית צוות. 

, עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה, נסיעות מרובות עבודה בשעות בלתי שגרתיות מאפייני עשייה ייחודיים:
 (21, חינוך מיוחד עד גיל 3-18במסגרת התפקיד, עבודה עם ילדים ונערים )גילאי 

 .בעל רישיון נהיגה בתוקף 

   100% :היקף משרה
 מנהלית למנהל/ת אגף חינוך, כפיפות פדגוגית למפקח על ביקור סדיר במחוז. :כפיפות
 וך, נוער, חברה וקהילה.חינ דירוג:

 עפ"י הכשרתם והשכלתם המקצועית.מתח דרגות: 
 01/08/2021 תחילת עבודה:

 .המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד 
 .תינתן העדפה לשייך לקבוצה הזכאית לייצוג הולם ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות 
  זכותו של מועמד בעל מוגבלות לקבל התאמות למשרה 
  מועמדים העומדים ומגישים את כלל המסמכים יזומנו לשיחה מקדימה ובהתאמה לוועדת הבחינה המחייבת

 )משרות בכירות יידרשו במבחני התאמה על פי דרישת משרד הפנים לעניין זה(

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

 .12900קצרין  13, ת.ד.  6964170
 יג' באב, תשפ"א. 22/07/2021יום ה', מועד אחרון לקבלת הצעות: 
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