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המושבים-הארכה בני תנועת ת 1רכז

המושבים. בני תנועת ת /רכזהתפקיד: תואר 

התפקיד: תיאור 

 :ביישובצעירה מנהיגות לפיתוח תוכניות של והפעלה כוז י ר


 .ברשותהנוער מנהיגות של והפעלה הקמה  ,לפיתוחבנוגע הפעולה וצורכי מדיניות בגיבוש שותף 


הגורמים כל בין ומתאם  ,המקומיתהרשות בתחום מופק,ד הוא עליו לתחום הקשורים הנושאים כל על אחראי 

 .ברשותאלו בנושאים העוסקים 
הכשרה  ,ליווי  ,הפעלת .הרשותיתוהנוער התלמידים מועצת של והפעלה הקמה על: כוללת באחריות נושא 

כולל ביישוב הנוער וארגוני הנוער תנועות פעילות של והרחבה ליווי  ,תיאוםם. "י המדצתוכנית של והשמה 
נוער ת ומנהיגתוח י לפומקומיות ארציות תוכניות של והטמעה הפעלה  .הנוערתנועות מרכזי עם תיאום 

 .המקומיתהרשות למדיניות בהתאם 

נוער מנהיגות בפיתוח העוסקות והמסגרות הגורמים כל את המרכז עירוני מנהיגות שולחן להפעלת אחראי 

 .כדרך"בערך בוחר "הנוער היישוב• בשולחן שותף  ,ביישוב
בתחום צרכים" ול"איתור המידע לניתוח אחראי  ,ביישובהנוער בני כלל של עדכניים ונתונים מידע איסוף מבצע 

להנחיות בהתאם התקציבית המדיניות לביצוע ואחראי היחידה לתקצוב תכניות מכין  ,שבטיפולוהנושאים 

כח וגורמי נוער יחידה/מדור/מחלקת מנהל עם בשיתוף בעבודה ומשבצם ממינם  ,הדרכהצוות מגייס  ,הרשות

אותם ומלווה מעריך  ,המדריכיםשל להכשרתם דואג ונוער. חברה מינהל החינוך- ובמשרד ברשות אדם 

 .תפקידםבמילוי 

חברה מינהל החינוך- משרד מדיניות פי ועל ברשות עליו הממונים של ובהנחיותיהם פעולה בשיתוף פועל 

 .נוערו 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

 ,ותקציביעדים מקושרת עבודה תוכנית הכנת  ,ובקרהפיקוח  ,בזמןשות י גמ ,הפעלה ,ארגון  ,תכנון  :ניהוליכולת 

המנהיגות פיתוח בתחום ייחודיות תכניות והפעלת ייזום  ,והנחייההדרכה נוער בני עם מקדמת תקשורת קיום 

אמינות  ,מערכתיתראייה  ,וערכייםחינוכיים כלים הקניית  ,שגרתיותלא בשעות לעבוד נכונות  ,הצעירה

 .ובע"פבכתב התבטאות כושר  ,אישיים בין יחסים ולטפח לקיים יכולת  ,בצוותעבודה  ,אישיתומהימנות 

חינוכי. במוסד לעבודה בגיר להעסקת מניעה אין כי להעסקה המשטרה אישור 

• 

• 
וניסיון: השכלה 

מנהל  ,ההתנהגותמדעי  ,חינוך ,פורמליבלתי חינוך  :הבאיםמהתחומים באחד ראשון לתואר עדיפות  'מדריך 	 •

 ,בהדרכהניסיון שנות  3.החינוךבמשרד ונוער חברה מנהל מטעם  "הדרכההיתר ".החברהמדעי  ,י חינוכ

 .ונוערתלמידים מועצות לבוגרי עדיפות 

משרה: היקף 


 • .ש"ש  36,משרה  100%


של משפחה קרבת על בכתב הצהרה  ,המלצות ,תעודות ,חיים קורות ישלחו  ,הסףבתנאי העומדים מועמדים 


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

www.beer-tuvia.org:המועצהמאתר להוריד  .il,  08-8509736לפקס. 


 .ולהיפךנקבה ללשון גם הכוונה  ,זכרבלשון נאמר ו במקום בכל 


 .08-8509733/4/5בטלפון לקבל ניתן נוספים פרטים 

של משפחה קרבת על בכת הצהרה צירוף לרבות רלוונטיים /אישורים תעודות ללא שתוגש בקשה 

• 

• 
• 

• 
שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד 

.1, .ך. :לתאריך עד מועמדות להגיש ניתן  AA. ,1G •
.

 ,רבבכבדו ג 

שור דרור 

העמותה יו"ר 

אישיים: וכישורים התפקיד דרישות 

הערות: 

 .תידוןלא  ,)כאל  .
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