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 נוער  י/ותרכז 
 משרות פנויות( 2)

 30/23 מכרז פומבי מס'
 

 

 נוער י/ותרכזאור המשרה: ית

 .50% היקף המשרה:

 עפ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות   דרגת המשרה:

 מנהל/ת תחום נוער.  כפיפות ארגונית:

 תיאור התפקיד: 
 י"ב( -י ט |  -י"ב  )ז -אחריות על מכלול תחום הנוער בישוב  ז  •

אוסף ומרכז, באמצעים שונים ומגוונים, מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו, מבצע איתור   •
 צרכים ומכין "פרופיל נוער". 

 מכין תכנית עבודה שנתית כוללת לנוער ברשות.  •

 אחריות על אחזקת מבנה נוער, וציוד נוער.  •

 השתתפות בהשתלמויות מחלקת נוער שער שומרון. •

צע ומעריך תכניות פעילות שוטפת ואירועים מיוחדים לנוער בהתאם לצרכים  יוזם, מתכנן, מב •
 שאותרו ולאחר שאושרו על ידי הממונים. 

 יוצר קשרים ומנהל משא ומתן עם גורמים שונים לצורך גיוס משאבים.  •

 יב'( ויצירת קשר אישי, יצירת קשר עם כלל הנוער. -ני הנוער )ט' 0ליווי והעצמת ב  •

פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות יחידת חברה  פועל בשיתוף   •
 ונוער.

 
 :דרישות התפקיד

 הכשרה:
 שעות, תוך שנה מיום כניסתו לתפקיד.  120סיום בהצלחה קורס הכוון לרכזי נוער רשותיים בן 

 ניסיון: 
 מועדון נוער או ריכוז תחום שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה ישירה של נוער, ניהול  3

 הנוער במוסד קהילתי, הכנת תכניות והפעלת פרויקטים לנוער במסגרות חינוך בלתי פורמלי, הנחיה. 
 
 
 
 

 כישורים אישיים: 
 יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות. 

 יכולת תכנון ותקצוב. 
 יכולת ניהול משא ומתן. 

 חינוכיות.  יכולת ליזום, לפתח ולבצע תכניות 
 יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער. 

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה. 
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות . 

 רישיון לעיסוק בתפקיד: 
 חודשים מיום כניסתו לתפקיד, תוך  12קבלת "היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער, עד 
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 ע ממינהל חברה ונוער עד תום תקופה זו. התחייבות להשגת היתר הדרכה קבו
 רישום פלילי: 

 ניסיון מקצועי:   אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.
 :הגבלת כשירות

o  .עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי 
o  מאלה:העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד 
o  .הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה 
o   הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי

 לשמש כעובד חינוך. 
o  .בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות 

 
 
 

 הערות  ●

פרטי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט העירוני, כמו גם לינק להגשת מועמדות, אשר חובה להגיש   .1
 על גביו את המועמדות. כתובת האינטרנט של האתר:  

 s.org.il/bids/-https://www.shaar  
 

עמידה בדרישת הסף  יש   .2 ואישורים להוכחת  ת.ז.  לצרף טפסי הגשת מועמדות, קורות חיים, העתק 
 לתפקיד 

 הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או לאחר המועד האמור תפסול את המועמדות על הסף. .3

מועמד עם מוגבלות או קשיי שפה זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה   .4
 ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדותו. לעבודה 

שווים   .5 ובכישורים  הולם    –בנתונים  לייצוג  הזכאית  לאוכלוסייה  המשתייך  למועמד  עדיפות  תינתן 
 ברשות המקומית. 

 הגשת מועמדות: 
 

      כנס לקישור המצורף  : ילהגשת מועמדות  יש לה
 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=176&FC=10526&RF=5 
 
 
 
 03-9079700טלפון   
 

 27/3/23תאריך אחרון להגשת מועמדות  
 דת בחינה מועמדים מתאימים יזומנו לוע

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד  
 

 אבי רואה 

 ראש מועצה מקומית 

 שער שומרון 
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