
 

 

 2023/02/21                                                                                                                          בס"ד 
 רכז/ת נוער רשותי/ת לתפקיד   - 6/2023מכרז פומבי מס' 

 

, עיריית עפולה מכריזה בזה: על פתיחת  1979 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם  3בהתאם לסעיף 
 רכז/ת נוער רשותי/ת מכרז למשרה של 

 
 רכז/ת נוער רשותי/ת  המשרה  

 
 מח"ר / הנדסאים / טכנאים  דירוג

 בהתאם לכישורי המועמד/ת. – וקהילה  , חברהנוערחינוך, 
 37-39 דרגה

 משרה.   100% היקף משרה 

 עיקרי התפקיד:  תיאור התפקיד 

הרשות   • של  האחריות  בתחום  לנוער  הקשורים  הנושאים  במכלול  מטפל 

 במסגרת המחלקה, האגף, או היחידה לנוער ברשות.

אוסף ומרכז, באמצעים שונים ומגוונים, מידע עדכני על הנוער שבתחום   •

 אחריותו, מבצע איתור צרכים ומכין "פרופיל נוער".  

 מכין תכנית עבודה שנתית כוללת לנוער ברשות.  •

מיוחדים   • ואירועים  שוטפות  פעילות  תכניות  ומעריך  מבצע  מתכנן,  יוזם, 

 לנוער בהתאם לצרכים שאותרו ולאחר שאושרו על ידי הממונים.  

מרכז ומנחה את צוות עובדי הנוער ברשות ואחראי להשתלמותם בהתאם   •

 להנחיות. 

 יוצר קשרים ומנהל משא ומתן עם גורמים שונים לצורך גיוס משאבים.  •

 אופן אישי בני נוער. מדריך ב •

פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל   •

 פי מינהל חברה ונוער. 

 
 ודרישות מקצועיות  השכלה תנאי סף  

מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,  , שנרכש במוסד  יבעל/ת תואר אקדמ  •
 לארץ. או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ 

 או

לבעלי   • הנדרש  הניסיון  על  ניסיון  שנת  )תתוסף  הנדסאי/טכנאי  תעודת 
 תעודות אלו(. 

פלילי   • בגיר  –רישום  להעסקת  מניעה  אין  כי  להעסקה  המשטרה  אישור 
 לעבודה במוסד החינוכי. 

 
 



 

 

 הכשרה

שעות, תוך שנה    120סיום בהצלחה קורס הכוון לרכזי נוער רשותיים בן   •
 לתפקיד. מיום כניסתו 

 
 ניסיון מקצועי

שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה ישירה של נוער, ניהול מועדון נוער    3 •
או ריכוז תחום הנוער במוסד קהילתי, הכנת תכניות והפעלת פרויקטים  

 לנוער במסגרות חינוך בלתי פורמלי, הנחיה. 
 הכשרה

עד   • ונוער,  חברה  מינהל  מטעם  זמני"  הדרכה  מיום    12"היתר  חודשים 
כניסתו לתפקיד, תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה  

 ונוער עד תום תקופה זו. 
 

עשייה   מאפייני 
ייחודים  
 בתפקיד

 . יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער •

 קהילתי.  - חברתי –יכולת להדריך ולהעשיר בני נוער בתחום הערכי  •

 ולבצע תכנית חינוכית. יכולת ליזום, להכין,  •

 יכולת לשיתוף פעולה בצוות.  •

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.  •

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.  •
 

 אגף צעירים וקהילה מנהלת  כפיפות
בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל במחלקת   .1 הערות

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

את הטפסים יש להגיש במחלקת הון אנושי, קומה א' בבניין העירייה, רח'   .2
  .12:00, בשעה 12/03/2023 ,ראשוןעפולה, עד ליום  47יהושע חנקין  

במייל:   .3 גם  מועמדות  להגיש  בפק  afula.muni.ilhr@ניתן  04-ס:  או 
 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת.. 5204196

כישורי   .4 על  המעידות  והתעודות  המסמכים  כל  ללא  שתגענה  בקשות 
 המועמד לא תובאנה לדיון.  

 .כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה .5
לעבודה   .6 הקבלה  בהליכי  התאמות  לקבלת  זכאות  עם  תינתן  למועמדים 

 מוגבלות, ככל שהדבר יידרש )יש לציין אילו התאמות נדרשות(.
 המועמדים המתאימים יוזמנו להבחן בפני ועדת בוחנים.  .7
הערכה   .8 למבחני  מועמדים  לזמן  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 

מועמדים עם מוגבלות זכאים    .חיצוניים, בהתאם לאופי ודרישות התפקיד
התאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים.  לקבל התאמות במבחנים ב

שנים למגוריו בארץ( יכול    10עולה חדש )במועד המיון טרם מלאו    – מועמד  
דרישה   אינה  העברית  השפה  שידיעת  בתנאי  בעברית  שלא  להבחן  לבקש 

mailto:meytal@afula.muni.il


 

 

במכרז את    .מהותית  מכרזים  לוועדת  לזמן  רשאית  תהא    8העירייה 
 מועמדים לכל היותר.  16- מהמועמדים עם הציון הגבוה במבחן ולא יותר 

המשתייך/ למועמד/ת  תינתן  הולם עדיפות  לייצוג  הזכאית  לאוכלוסייה    ת 
ובלבד שמדובר  שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, 

 .במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים
 

 


