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 חיצוני/פנימיכרז מ                        
 

 :ה/למועצה אזורית משגב דרוש
    (ס"קב)ביקור סדיר  ת/נקצי

 :תאור התפקיד

 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה 

 איתור ומניעת נשירה של תלמידים 

 טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים 

 סגרת חינוכית אחת לאחרתלווי תהליך מעבר תלמידים ממ 

  והנגשת מידע הקשורים לתחום העיסוקייעוץ 

  (60חינוך מיוחד עד גיל , 3-02גילאי )עבודה עם ילדים ונערים 

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה 

 שגרתיותועבודה בשעות בלתי  נסיעות מרובות במסגרת התפקיד 
  :כישורים נדרשים    

 או שקיבל הכרה , במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההת תואר אקדמי שנרכש /בעל
ת רשום בהתאם /ת או טכנאי/או הנדסאי, מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך

או תעודת סמיכות לרבנות , 6106 –ג "לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע 33לסעיף 
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה , לפי אישור הרבנות הראשית לישראל"( יורה יורה)"

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול  02שש שנים לפחות אחרי גיל , גבוהה או בכולל
שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני )הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 

 (והיתר איסור

  יתרון -או חינוך מיוחד , ייעוץ, תואר בחינוך 

 חובה -וראה תעודת ה 

  הוראה בבית ספר  –ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל /עבור בעל –ניסיון מקצועי
ת /עבור הנדסאי. שנים לפחות 5ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך , במשך שלוש שנים לפחות או

שנים  2י במשך ניסיון בחינוך הבלתי פורמל, שנים לפחות או 4הוראה בבית ספר במשך  –רשום 
שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי  5הוראה בבית ספר במשך  –ת רשום /עבור טכנאי. לפחות

 .שנים לפחות 7פורמלי במשך 

  יתרון –ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון 

 יחסי אנוש טובים ויכולת גבוהה לעבודה בצוות 

  ניסיון ושליטה מלאה בתוכנותOFFICE  ואינטרנט 

 פ"בכתב ובע כושר ביטוי 
 :תנאים מקדימים למינוי

 בהתאם לחוק, היעדר הרשעה בעבירות מין 
 

 50%היקף משרה 
 בהתאם לכישורים – חינוך חברה ונוער דרגה/ ר"מח –דירוג : תנאי שכר

 חובה –רישיון נהיגה ורכב 
 מיידית התחלת עבודה

 ענינהירק פניות מתאימות ת
 המכרז המלא מפורסם באתר המועצה

 
 

 ,/01/10/110ך נא להעביר עד לתארי, (שם המשרה בציון)קורות חיים 

 CV@misgav.org.il  :ל"או בדוא 11211//משאבי אנוש בפקס  אגףל

 

 
 


