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 מקומית מזרעהמועצה  – מנהל/ת יחידת נוער לתפקיד
 100%היקף המשרה: 

 כפיפות: למנהל מח' חינוך 

 דירוג: מנהל חברה ונוער

 תואר המשרה: מנהל יחידת נוער ברשות 

 היקף העסקה: משרה מלאה

 

 תיאור תפקיד

הפנאי שבטיפול הרשות המקומית  אחראי על הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה וקהילה ותרבות  •

 נושאים אלו. ומתאם עם כל הגורמים העוסקים ב

 תוכניות להפעלת הנוער והקהילה ועוקב אחריהן. מבצע מתכנון ו •

לביצוע המדיניות התקציבית  מכין תוכניות לתקצוב פעולות בתחום החינוך הבלתי פורמלי, ואחראי  •

 בהתאם להנחיות הרשות. 

 עצת תלמידים ברשות. אחראי לקיומה התקני של מו •

 . למען קידום החינוך הבלתי פורמלי מגייס משאבים ושותפויות •

 .למדיניות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם •

ית הנחיכת החינוך הפורמאלית, רעברשות המקומית בממשק עם ממערך החינוך הבלתי פורמאלי  ניהול •

 . ברשות  ים הפועלים בחינוך הבלתי פורמליכריהמד צוות

 

 :השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה  •

 .להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

רד החינוך או מי שעות לפחות אשר מארגן מש 188קף של ם קורס הכשרה למנהל יחידת נוער בהיסיי •

עמו/אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך  מט

 .חודשים מיום כניסתו לתפקיד 18בתוך 

 

 :דרישות ניסיון

במערכת החינוך או בתחום החינוך   שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה 3ניסיון מקצועי של  -ניסיון מקצועי

תיכונית או במערכת -או במערכת החינוך העל  תי פורמאלי בתנועות הנוער בשירות לאומי או בשירות צבאיהבל

 ההשכלה הגבוהה.

מערכת החינוך או ב   בהפעלה של כוח אדם ותקציבים ,ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות הכרוך -ניסיון ניהולי

 במערכת ההשכלה הגבוהה. כונית אותי-בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל

 



 

 

 : דרישות נוספות

 עברית ברמה גבוהה. ידע באנגלית -שפות

 officeהיכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 ניהול צוותי עבודה.

 שגרתיות.  בלתיעבודה בשעות 

 עבודה עם נוער. 

 

 :מועמדות לתפקידהגשת 

 20.11.2022ך  עד תארי לשכת ראש המועצהמנהלת גב' יפה דהן לאפשר להגיש טפסים להגשת הבקשות 

  

 

 


