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  משרה  0.5 - קצין ביקור סדיר ב
 

 :כפיפות 
 מנהלת מחלקת החינוךפיפות מנהלתית כ

 פדגוגית למפקח על הביקור הסדיר במחוז כפיפות 

 קדמאים, הוראה, טכנאים והנדסאים, מינהלי א :העסקה בדרוג

 
 אור התפקיד י ת 
 

יין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים  מיכו לענ ת ששר החינוך הסמקומירשות עובד 

 שנות לימוד:  15במוסדות חינוך במשך 

 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה  .א
 איתור ומניעת נשירה של תלמידים  .ב
 טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים  .ג
 ת אחת לאחרת גרת חינוכיליווי תהליך מעבר תלמידים ממס .ד
 הנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו ייעוץ ו .ה

 
 תנאי סף:

 

 :השכלה

על תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה ב

 עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, יעוץ או חינוך מיוחד. . במשרד החינוךלהערכת תארים אקדמאיים 

 או

 .2012- לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39התאם לסעיף כנאי רשום בדסאי או טנ ה

 או

 אישור הרבנות הראשית לישראלבתעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( 

 או

ומעבר שלוש  18ת אחרי גיל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחו

שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות   ול הבחינותבחינות לפחות מתוך מכל

 (בדיני שבת ודיני איסור והיתריהיו 

 

 .בעל תעודת הוראה

 

 :מקצועי נסיוןדרישות 

שנים לפחות או  3ספר במשך בבית  הוראה  –לעיל  מוגדר בור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כע

לי במשך  נסיון בחינוך הבלתי פורמ ש שנים לפחות אוך שלו( במשחובה לימודהוראה כגננת )בגילאי חוק 

 עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון. . פחותשנים לחמש 

 

http://www.lehavim.muni.il/
mailto:Lc@lehavim.muni.il


 

 

לימוד  גילאי חוק בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת )ב  הוראה –עבור הנדסאי רשום 

עדיפות לעבודה . חותפלשש שנים  במשך ארבע שנים לפחות או נסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חובה(

 עם בני נוער בסיכון. 

  חובה(לימוד גילאי חוק שנים לפחות או הוראה כגננת )ב חמשבבית ספר במשך  הוראה -עבור טכנאי רשום 

עדיפות לעבודה עם בני  . לפחותשנים  שבעשנים לפחות או נסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך  חמשבמשך 

 נוער בסיכון. 

 

 

 לא נדרש :נסיון ניהולי

 

. 
 דרישות נוספות:

 לצורך בהתאם  – פותש

 OFFICE -ה ישומיבשימוש בשליטה  – ישומי מחשב

אם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים,  הרשעה בעבירת מין, בהתהיעדר  – רישום פלילי

 .2001 –תשס"א 

   – הגבלת כשירות

 מהמנהל הכללי   ך בכתבתו כעובד חינועובד חינוך מחוייב באישור העסק

 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: 

o  הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה 

o ת שיש עימה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי הורשע בעבירה אחר

 לשמש עובד חינוך 

o שפעה מזיקה על תלמידים הל העובד משום הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו ש 

 בתוקף -  רשיון נהיגה

 
 פקיד:תמאפייני העשייה הייחודיים ב 

 בודה בשעות בלתי שגרתיות ע •

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה  •

 נסיעות מרובות במסגרת התפקיד •

 (21, חינוך מיוחד עד גיל 3-18עבודה עם ילדיםן ונרים )גילאי  •

 
 :ועמדות הגשת המ ל הנחיות  

 
 . /8/20225  ד האחרון להגשת המועמדות  המוע 

 
( המועצה  באתר  המועמדות  להגשת  וכותרת    www.lehanim.muni.ilטפסים  ומינהל"  "חוק  הכותרת  תחת 

 זים".רהמשנה "מכ
 

תוגש   בלבדהמועמדות  אחת  המסמכים   dna@lehavim.muni.ile במייל    פעם  כל  את  בתוכה  תכלול  והיא 
 ( .להוכחת העמידה בתנאי הסף ות)השאלון המצורף, קורות חיים, תעודות נדרשות והאסמכתאות הנדרש

 

י והמקצועי חייבת להיעשות באמצעות אישורי מעסיק מפורטים, הכוללים את  ליודגש כי הוכחת הניסיון הניהו
 רך בחינת העמידה בתנאי הסף.המידע הנדרש לצוכל 

 . מידע המופיע בקורות החיים בלבד, לא ייחשב כמידע שהוכח לצורך בחינת העמידה בתנאי הסף 
 

 תיפסל על הסף! מועמדות שלא תוגש באורח מלא 
 

 למת מסמכים! ש לא תהיה אפשרות של ה 
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 !או תמונהאופן לא תצלום  אך בשוםויהיו קריאים    word/pdfהמסמכים שיוגשו יהיו בקובץ   

 
 מזכיר המועצה  –עדנה זטלאוי    –איש קשר לענין המכרז  

 

 מכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.: ה הבהרה מגדריתה

 
 ראש המועצה  –יוסי ניסן        


