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דרוש/ה 

 .חצור בסיס ערוגות. עוזיה. שדה תימורים. עזרא, בית לישובים: וקהילה רכז/תנוער 

התפקיד: תיאור 

 .ביישובוקהילה נוער  ,חינוךבתחומי: הפעולה מדיניות בגיבוש שותף 	 •

 .ביישובוהקהילה הנוער  ,החינוךבתחום הפעילות ביצוע על אחראי 	 •
היחידה ו/או לחינוך המחלקה במסגרת הרשות של האחריות בתחום לנוער הקשורים הנושאים במכלול מטפל 	 •

 .ברשותלנוער 
המועצה. לבין הנוער תנועת בין קשר כאיש משמש 	 •

 ,השואהויום הזיכרון יום טקסי  ,העצמאותיום חגיגות  :כגון הרשות בפעולות הנוער תנועות לוב י לשדואג 	 •

 .ביישובקהילה תכניות/פעולות ולהפעלת לתאום אחראי ועו,ד פורים  ,חנוכה 
ולאחר שאותרו לצרכים בהתאם  ,לנוערמיוחדים ואירועים שוטפת פעילות תכניות ומעריך מבצע  ,מתכנן ,יוזם 	 •

 .הממונים"י עשאושרו 
להנחיותיהם בהתאם  ,ברשותעליו הממונים עם פעולה בשיתוף פועל  ,הנוערמדריכי את אישי באופן מדריך 	 •

 .ונוערחברה מנהל מדיניות ועפ"י 
 .ביישובקהילתית פעילות ובתכנון מדיניות בגיבוש העוסקת יישובית בוועדה שותף 	 •

אישיים: וכישורים התפקיד דרישות 

לנוער פרויקטים והפעלת תכני להכין יכולת נוער, הדרכת בתחום ניסיון לבעלי עדיפות וארגון, הנחיה יכולת 	 •

 .פורמליהבלתי החינוך במסגרת 
בכתב התבטאות כושר  ,אישייםבין יחסים ולטפח לקיים יכולת  ,בצוותעבודה  ,אישיתומהימנות אמינות 	 •

 .ובע"פ

 .החינוךמשרד של אוריינטציה קורס לעבור התחייבות  •

השכלה: 

ראשון תואר בעלי יועדפו  ,בכירמוסמך מורה או מוסמך מדריך  ,בגרותתעודת לבעלי עדיפות לימו,ד שנות  12	•

 .קהילתיתעבודה  ,החברהמדעי  ,חינוך ,פורמליבלתי בחינוך 

משרה: היקף 

 .חודשיות)שעות  80,ש"ש 18(50%חלקית משרה  :חצור בסיס 	 •

 .ש"ש  36משרה  100%וערוגות עוזיה שדה  ,תימורים ,עזראבית ליישובים 
 .שעתימשלים/מדריך חינוך דירוג 	 •

כפיפות: 

הקהילה. בתחום היישוביים רכז עם שת"פ  'החינוך במחלקת נוער מדור למנהל כפיפות 	 •

הערות: 

של משפחה קרבת על בכתב הצהרה  ,המלצות ,תעודות ,חייםקורות ישלחו  ,הסףבתנאי העומדים מועמדים 	 •

ניתן אותו למועמד ושאלון כאלה) שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד 

 .08-8509736לפקס  ,www.beer-tuvia.org.il:המועצהמאתר להוריד 
 .ולהיפךנקבה ללשון גם הכוונה  ,זכרבלשון נאמר בו מקום בכל 	 •

 .08-8509733/4/5בטלפון לקבל ניתן נוספים פרטים 	 •
המועמד של משפחה קרבת על בכתב הצהרה צירוף לרבות רלוונטיים /אישורים תעודות ללא שתוגש בקשה 	 •

 .דוןי תלא  ,כאלה)שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים 

 6:ד· Q.1 ~-1):לתאריךעד מועמדות להגיש ניתן 	 •
רב, בכבוד 

שור דרור 
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