
 

 

 

 

 212101/משרה( מספר  %011דרוש/ה קב"ס/ית   )
 

 
 ביקור סדיר למוסדות חינוך /תקצין  :סוג התפקיד

 
 מנהל אגף החינוך :כפיפות מנהלית

 
 מפקח על הביקור הסדיר במחוז :כפיפות פדגוגית

 
 ונוערקב"ס/חינוך   :דירוג

 
 לפי השכלה :מתח דרגות

  
 011% :היקף משרה

 
 

  :תיאור התפקיד          

 מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה  עובד רשות
 שנות לימוד. 01והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 

 
 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה. .א

 נשירה של תלמידים. איתור ומניעת .ב
 טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים. .ג
 ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת. .ד

  ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו. .ה

ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות  .ו
 המועצה. הממונים הישירים והנחיות הנהלת

זמינות וכוננות )טלפונית ופיזית בכל צורה שתידרש( למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודות  .ז
 המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

 ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה. .ח
 

 : בתפקידמאפייני העשייה הייחודיים 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. .א
 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. .ב
 נסיעות מרובות במסגרת התפקיד. .ג
 (.10, חינוך מיוחד עד גיל 3-01עבודה עם ילדים ונערים )גילאי  .ד

 

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים  או, בוההגבעל תואר אקדמי שנרכש במוסד להשכלה 

 חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.תחומי אקדמי ב עדיפות לתואר אקדמיים במשרד החינוך.

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  33בהתאם לסעיף הנדסאי או טכנאי רשום  או

– 1101. 

 ת לישראל.תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשיאו 

 



 

 

 

 

ומעבר  01אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  או

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש  3

 הבחינות  יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 

 ניסיון מקצועי:

 .בעל/ת תעודת הוראה 

  3הוראה בבית ספר במשך  –בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל 
שנים לפחות. עדיפות לעבודה  1שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך 

 עם בני נוער בסיכון.

  הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך  –עבור הנדסאי רשום
 לעבודה עם בני נוער בסיכון.שנים לפחות. עדיפות הבלתי פורמלי במשך שש 

  הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך  –עבור טכנאי רשום
 הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

 
 

 דרישות נוספות:

  בהתאם לצורך. –שפות 

  שליטה בשימוש ביישומי ה–יישומי מחשב- office 
  היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של  –רישום פלילי

 .1110 –עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 

 :הגבלת כשירות

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

 העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
 .הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים 
  בתוקף. –רישיון נהיגה 

 
 אך מופנה לגברים ונשים כאחד. –ב בלשון זכר *המכרז נכת

 

 (:"המסמכים הנדרשים" )להלן:לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש 

 שאלון אישי )הקליק/י להורדה(. .0

 קורות חיים. .1

 תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה. .3

 המלצות )במידה וקיים(. .4

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

לעיל,  המסמכים הנדרשיםעל המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל 

באמצעות  1120:שעה  2.2122.תאריך ישי בחמבאופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  

לידי הגב' רחלי משה, מנהלת ההון האנושי,   yehuda.org.il-rachelim@mהגשה למייל 

 ה, בשעות הפעילות הקבועות.במסירה ידנית במשרדי מ.א מטה יהוד

 

במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע,  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 

 מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.

 11-3311511דרכי התקשרות: טלפון 

 

  

 

          
 בברכה,        
 
 רחלי משה        
 מנהלת אגף ההון האנושי        

mailto:rachelim@m-yehuda.org.il

