
  

 

 7277מאי  72
 כ"ו אייר תשפ"ב

 
555-7277 

 22/3/33מכרז פנימי/חיצוני מס' 
 )קב"ס( קצין ביקור סדיר

 52%:  אחוז משרה

 חינוך ונוער  :דירוג

 עפ"י תעודות דרגה:

 למנהל אגף החינוך או מי שהוסמך מטעמו כפיפות: 

 מועמד שייבחר ישובץ במערך החירום העירוני.

 

 : אור התפקידית

ה שתפקידו ,הבטחת החלת חוק חינוך חוב ששר החינוך הסמיכו לעניין זה רשות מקומיתעובד 

 לימוד:שנות  55חינוך במשך במוסדות והתמדת התלמידים 

 לימוד חובה.א. בקרה על תלמדים במסגרת חוק 

 ב. איתור ומניעת נשירה של תלמידים

 של תלמידים. תג. טיפול ומעקב אחר היעדרויו

 דים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.יד. ליווי תהליך מעבר תלמ

 והנגשת מידע הקשורים  לתחום עיסוקו. ה. ייעוץ 

 

  :תנאי סף
  שות מקצועיות:ירהשכלה וד

  על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מוכר הבעל תואר אקדמי שנרכש במוסד
בתחומי . עדיפות לתואר אקדמי במשרד החינוך מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים

 ינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.ח
 או

  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  93הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף
 .7257-התשע"ג

 או
  יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.תעודת סמיכות לרבנות )"יורה 

 או
  51אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 
 ר(.)שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והית

 
 .בעל תעודת הוראה 



 

 

 מקצועי: דרישות ניסיון

הוראה בבית ספר במשך שלוש  – עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל

ניסיון או הוראה כגננת )מגילאי חוק לימוד חובה( במשך שלוש שנים לפחות  אושנים לפחות 

 .עם בני נוער בסיכון עדיפות לעבודהפורמלי במשך חמש שנים לפחות. -בחינוך הבלתי

הוראה כגננת )מגילאי או הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות  – עבור הנדסאי רשום

פורמלי במשך שש שנים -ניסיון בחינוך הבלתי אוחוק לימוד חובה( במשך ארבע שנים לפחות 

 .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכוןלפחות. 

הוראה כגננת )מגילאי חוק או ך חמש שנים לפחות הוראה בבית ספר במש – עבור טכנאי רשום

פורמלי במשך שבע שנים -ניסיון בחינוך הבלתי אולימוד חובה( במשך חמש שנים לפחות 

 .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכוןלפחות. 

 

 לא נדרש.-סיון ניהוליינ

 -דרשות נוספות

 בהתאם לצורך-שפות 

 שליטה בשימוש ביישומי ה -ישומי מחשבי- office  

 למניעת העסקה של עברייני מין  בהתאם לחוק, היעדר הרשעה בעבירת מין -רישום פלילי
  .7225במוסדות מסוימים, תשס"א 

 -הגבלת כשירות

 .עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי 

 ים אחד מאלה:יהעובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתק 

  בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.הורשע 

 עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור ההרשעה זו  שהורשע בעבירה אחרת שי
 אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.

  לעהוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה 
 תלמידים.

 בתוקף.-שיון נהיגהיר 

 קיד:  מאפייני העשייה הייחודים בתפ

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. 

 .עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה 

 .נסיעות מרובות במסדרת התפקיד 

  (.75, חינוך מיוחד עד גיל 9-51עבודה עם ילדים ונערים )גילאי 



 

 

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. מועמד שלא  הערה:

 יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ו  2תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 

יצוע התפקיד. ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לב 8992עם מוגבלות, תשנ"ח 

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 

 להוכחת המוגבלות.

ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על 872לפי סעיף 
 דרישות התפקיד.

עד ליום ראשון ף משאבי אנוש, המועמדים יפנו בצירוף המלצות ,תעודות וקורות חיים לאג
 בצהריים. //:83בשעה  83//3/336/תשפ"ב  י"ג בסיון

ניתן לקבל פרטים על המכרזים באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות )שאלון אישי( באתר 

25-משאבי אנוש בטל': או באגף  www.zefat.muni.ilהאינטרנט של העירייה שכתובתו:

8372571. 

  ronil@zefat.muni.ilקורות חיים ותעודות נדרשות ניתן להגיש באמצעות מייל שכתובתו: 

 .5קומה  52או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש, רחוב ירושלים 

 חשוב לציין:

וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות 

 לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 
 התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 
 העתקים:

 יהמר רוני בן אבו, מנכ"ל העירי
 מר משה מדר, גזבר העירייה

 פטית שעו"ד ענבל בן ארי, יועצת מ
 מר מוטי כהן, מנהל אגף החינוך

 גב' רעות חן, מנהלת מחלקת משאבי אנוש
 עיתון מקומי וארצי

 וועד עובדים
 לוח מודעות

 תיק מכרזים
 אתר נמ"ר

https://www.zefat.muni.il/bids/
mailto:ronil@zefat.muni.il

