
 

 

 
 

 2021פברואר  03
 כ"א שבט תשפ"א 

 פרסום שני  -    לתפקיד רכז נוער רשותי והכנה לצה"ל 14/2020מספר  חיצונימכרז  

 
 היחידה:  

 נוער 

 רכז נוער רשותי והכנה לצה"ל  תיאור המשרה:  

דרגת המשרה  
 ודירוגה:  

 חינוך חברה ונוער 

 שעות שבועיות(  30)  100% היקף העסקה:  

 חיצוני  סוג המכרז: 

 תיאור תפקיד: 
מטפל במכלול הנושאים הקשורים לנוער בתחום האחריות של הרשות במסגרת    .1

 המחלקה, האגף ,או היחידה לנוער ברשות.  

 אוסף ומרכז ,באמצעים שונים ומגוונים ,מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו,    .2

 מבצע איתור צרכים  ומכין "פרופיל נוער" .   .3

 ות  מכין תכנית עבודה שנתית כוללת לנוער ברש .4

יוזם, מתכנן, מבצע ומעריך תכניות פעילות שוטפת ואירועים מיוחדים לנוער בהתאם   .5

 לצרכים שאותרו ולאחר שאושרו על ידי הממונים. 

 מרכז ומנחה את צוות עובדי הנוער ברשות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות   .6

 יוצר קשרים ומנהל משא ומתן עם גורמים שונים לצורך גיוס משאבים.  .7

 באופן אישי בני נוער  מדריך  .8

 ריכוז ותכלול  כלל הפעילות במסגרות השונות בנושא הכנה לשירות משמעותי.  .9

מסגרות בית ספריות, מסגרות חינוך   – בניית מנגנוני שיתופי פעולה בין כל השותפים  .10

בלתי פורמאלי, צה"ל, מסגרות שירות לאומי, מסגרות שירות אזרחי, מכינות קדם  

 .צבאיות, שנות שירות 

עולים חדשים, נוער במצבי   – ייזום ויצירת קשר עם אוכלוסיות היעד ואוכלוסיות ייחודיות  .11

 .סיכון, נערות דתיות 

 .איתור וטיפול במלשבי"ם שלא השלימו תהליכים בלשכת הגיוס  .12

 .איסוף מידע וביצוע אירועים מותאמים לקהל היעד .13

 .עבודה מול שותפים ברשות ומחוצה לה  .14

 .ות המחלקה השונות לרבות באירועים שנתיים לקיחת חלק פעיל בפעילוי  .15

 הפעלת מועדון הנוער היישובי בשעות הערב כחלק מצוות המחלקה  .16

   הקמת והפעלת קבוצות נוער יישוביות  .17

פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות   .18

 מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. 

 הצורך לפי דרישות הממונה. מילוי מטלות עפ"י  .19

 

 תנאי סף: 
 השכלה   .1

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך בלתי פורמלי, חינוך, עבודה   .א

קהילתית, מדעי התנהגות, החברה והרוח, יועדפו בעלי תואר ראשון בחינוך בלתי  

  . מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו( )יש לצרף תעודה/פורמלי. 

 

  ונוער במשרד החינוך. רישיון לעיסוק בתפקיד: "היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה  .ב

  . )יש לצרף תעודה/מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו(

 



 

 

 

 ניסיון  .2

ו ריכוז תחום  רה של נוער, ניהול מועדון נוער א שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה ישי   3
הנוער במוסד קהילתי, הכנת תכניות והפעלת פרויקטים לנוער במסגרות חינוך בלתי פורמלי,  

 ף אסמכתאות המעידות על עמידה בדרישה זו( )יש לצר נחיהה

 

 דרישות נוספות  .3

 יכולת ניהול  .א

 ארגון והפעלת צוות.  .ב

 יכולת תכנון ותקצוב.  .ג

 יכולת ניהול משא ומתן.  .ד

 יכולת ליזום ,לפתח ולבצע תכניות חינוכיות.  .ה

 יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.  .ו

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה   .ז

 

מאפייני עשייה  
 ייחודיים לתפקיד: 

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות  .א
 בחודשי הקיץ העבודה תהא בין השעות :  .ב

 19:00-01:00יולי אוגוסט     15:00-21:00   יוני - ספט'

  מנהל מחלקת הנוער והצעירים כפיפות:  

 
 

 דגשים: 

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה   .1

    לא תידון. – בקרב עובדי עירייה / נבחרי ציבור 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.   .2

 עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.   שוריו/ה , במסגרתה יבחנו כישנתייםהזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של   .3

 
 הנחיות להגשת מועמדות: 

 
  מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה   להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים 

במידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה גבוהה  )
הצהרה    בצרוף מסמך   ( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף וניברסיטאות בארץהמקובלים בא 

 .  drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל על קירבה משפחתית המצ"ב
או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים  \דרישות המכרז ו הצעות שאינן עונות על    .  12:00בשעה    17/02/2021  עד ליום 

הדרושים, לא ייענו. מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצוינו במסגרת המכרז, כאשר המועצה  
 רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר. 
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