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 קב"ס/ית 17/2019מס'  פנימי/חיצוני  מכרז
 : קב"ס/יתתואר המשרה

 מנהל אגף החינוך כפיפות:
 חינוך ונוער -עובדי הוראה דירוג ודרגה:
 משרה 100% היקף משרה:

 תיאור התפקיד: 
קצין ביקור סדיר לאכיפת חוק חינוך חובה תוך מעקב וליווי תלמידים העשויים לנשור או שנשרו 

 ממסגרות לימודיות. משימות משלימות בהתאם לתוכנית העבודה של המחלקה לבק"ס.
 תחומי אחריות

 

 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה 

 איתור ומניעת נשירה של תלמידים 

  היעדרות של תלמידיםטיפול ומעקב אחר 

 ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת 

 ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו 
 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 
 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה .1
  רישום למוסד חינוכי.איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה שלא בוצע עבורם 
  .יצירת קשר עם משפחות הילדים שנרשמו אך לא הופיעו לביה"ס 

  ייזום ופתיחת הליכים משפטיים לצורך אכיפת חוק לימוד חובה ועל פי חוק הנוער)טיפול
, בתיאום עם עובד סוציאלי לפי חוק הנוער)טיפול והשגחה( והלשכה 1960 -והשגחה(,   התש"ך

 החינוך המקומית.המשפטית של   רשות 

 ביצוע חוק לימוד חובה 

  דיווח ומעקב ועדכון שוטף באמצעות מערכת ממוחשבת 
                                                .שותפות בצוות עירוני לקידום ילדים ונוער בסיכון 

     השתתפות בוועדות עירוניות בהתאם לצורך, ביניהן: ועדת החלטה, ועדת פרט, ועדת השמה 

 .ניהול קשרי עבודה שוטפים אל מול הממונים המקצועיים ברשות ובמשרד החינוך 

   דרישות סף לתפקיד:

 השכלה: 

      חובה בתחום רלוונטי)חינוך/פסיכולוגיה/סוציולוגיה/עו"סB.A  השכלה אקדמית • 

   חובה -תעודת הוראה ממוסד מוכר 

 ידע בהפעלת מחשב, רישיון נהיגה בתוקף 

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  -רישום פלילי
 . 2001 -מסוימים, תשס"א

   ניסיון מקצועי:
 חובה.  -לוונטי לתפקידשנים, או חמש שנים, בחינוך בלתי פורמאלי ר 3ותק בהוראה בביה"ס לפחות 

 

 



 

 כישורים אישיים:
מוטיבציה לעבודה מאתגרת במשרד ובשטח בשעות מגוונות. כושר ביטוי בכתב ובעל פה. יכולת לקיים 

 תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים, הורים, ילדים ובני נוער.

 

 

 לשאלון. הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה  -יערך מיון ראשוני בין המועמדים
 המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת הקבלה.

  הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא
 ייענו.

 
 אופן הגשת המועמדות:

 

  המכרז טפסי שאלון מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה וכן הנוסח המלא של
  www.dimona.muni.ilודרישותיו.

 
יש להגיש קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה רלוונטית לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים  וועדות העירייה  

נא לוודא שהמייל  yaffaz@dimona.muni.il וכן ניתן לשלוח מועמדות בדוא"ל  קומה ג' בבניין העירייה 
  . 14.00בשעה  2.5.2019עד ליום . 08-6563212התקבל בטלפון 

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

 

  

 
 
 

   
 בני ביטון

 ראש העיר
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