
 

 

 2022/09/06                                                                                                                              בס"ד
 

 ביקור סדירלתפקיד קצינ/ת  – 2022/42מכרז פומבי מס' 
 

ת עיריי, מכריזה בזה: 1979 -עובדים( תש"םלתקנת העיריות )מכרזים לקבלת  3בהתאם לסעיף 
 קצינ/ת ביקור סדירעפולה על פתיחת מכרז למשרה של 

 
 קצינ/ת ביקור סדיר )קב"ס( המשרה 

 
 חינוך, נוער חברה וקהילה, בהתאם לכישורי המועמד/ת. דירוג

 משרה. 100% היקף משרה

 ראש מינהל חינוך. -כפיפות מנהלתית  כפיפות

 למפקח על הביקור הסדיר במחוז. -כפיפות פדגוגית 

עובד/ת רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק  תיאור התפקיד
 שנות לימוד. 15לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 

 עיקרי התפקיד:
 תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.בקרה על  .1
 איתור ומניעת נשירה של תלמידים. .2
 טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים. .3
 ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת. .4
 ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו. .5

 
 
 
 
 
 

 תנאי סף

 
  ודרישות מקצועיות: השכלה

 או שקיבל הכרה  גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר אקדמאי תואר ת/בעל
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך.

 עדיפות לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד. 
 או

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 .2012-התשע"ג

 או

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

 או

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

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית  18

 לישראל )שתיים מתוך שלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 הוראה. בעל/ת תעודת 
 



 

 

 
 דרישות וניסיון מקצועי:

  :הוראה בבית ספר עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמות לעיל
הוראה כגננת )מגילאי חוק לימוד חובה( במשך שלוש  אובמשך שלוש שנים לפחות 

 פורמלי במשך חמש שנים לפחות.-שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי
 בסיכון. עדיפות לעבודה עם בני נוער

 :הוראה  אוהוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות  עבור הנדסאי רשום
כגננת )מגילאי חוק לימוד חובה( במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך 

 עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות 

 :כגננת הוראה או תלפחו שנים חמש במשך ספר בבית הוראה עבור טכנאי רשום 
ניסיון בחינוך הבלתי  אולפחות  שנים חמש במשך( חובה לימוד חוק מגילאי)

 עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.פורמלי במשך שבע שנים לפחות. 
 ניסיון ניהולי:

 לא נדרש.

 עברית ברמה גבוהה. -שפות  דרישות נוספות

 שליטה בתוכנות ה-Office. 

 .רישיון נהיגה בתוקף 

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

 
 

 
 

 הגבלת כשירות: 

o .עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי 
o :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה 
o  לפגוע בביטחון המדינה.הורשע בעבירה שיש בה כדי 
o  הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה

 זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
o  הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על

 תלמידים.
 

מאפייני עשייה 
 ייחודיים בתפקיד

  (.21חינוך מיוחד עד גיל , 3-18עבודה עם ילדים ונערים )גילאי 

 .נסיעות מרובות במסגרת התפקיד 

 .עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה 

 עבודה בשעות לא שגרתיות. 

 
בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל באגף משאבי   הערות

אנוש או באתר העירייה, בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי 
 המועמד והמלצות. 

  את הטפסים יש להגיש באגף משאבי אנוש, קומה א' בבניין העירייה, רח' יהושע
 .12:00שעה  25/9/2022, ראשוןעפולה, קומה א', עד ליום  47חנקין 



 

 

  :ניתן להגיש מועמדות גם במייל hr@afula.muni.il  :6520419-04או בפקס . 
 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת.      

  בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא
 תובאנה לדיון. 

 .כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה 

  ,תינתן זכאות לקבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודה למועמדים עם מוגבלות
 ככל שהדבר יידרש )יש לציין אילו התאמות נדרשות(.

 .המועמדים המתאימים יוזמנו להבחן בפני ועדת בוחנים 

  ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים למבחני הערכה חיצוניים
מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות  .בהתאם לאופי ודרישות התפקיד

עולה חדש  –במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד 
שנים למגוריו בארץ( יכול לבקש להבחן שלא בעברית  10רם מלאו )במועד המיון ט

העירייה תהא  .בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז
המועמדים עם הציון הגבוה במבחן ולא יותר  8רשאית לזמן לוועדת מכרזים את 

 מועמדים לכל היותר. 16-מ

 העדה תינתן: ליוצאי עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה 
 מוגבלויות. עםולמועמדים  האתיופית, לנשים
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