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למועצהאזוריתאשכול 
דרוש/ה
קצין/תביקורסדיר(קב"ס) 
היקףמשרה.56% :
הגדרתהתפקיד :
 עובד/ת מועצה ששר החינוך הסמיכו/ה לעניין זה ,שתפקידו/ה הבטחת החלת החוק חינוך חובה
והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך  56שנות לימוד.
 בקרה על התלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
 איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
 טיפול ומעקב אחר העדרות של תלמידים.
 ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
 ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 עבודה מול גורמים רבים במועצה ומחוצה לה.
 נסיעות במסגרת התפקיד.
 ריכוז החינוך המיוחד ברשות.
דרישותהתפקיד:
 בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך -תואר אקדמי בחינוך ,ייעוץ או חינוך מיוחד.
אוהנדסאי או טכנאי רשום לסעיף  93לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג  .2152 -או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל .או אישור לימודים
בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  51ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית חישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו
בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 בעל תעודת הוראה.
 נסיוןמקצועי :עבורבעלתואראקדמיאוהשכלהתורניתכמוגדרלעיל -הוראה בבתי ספר
במשך  9שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך  6שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם
בני נוער בסיכון.
עבורהנדסאירשום -הוראה בבית ספר במשך  4שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי
במשך  5שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבורטכנאירשום -הוראה בבית ספר במשך  6שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך
 7שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
 יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה הפעלת מחשב ושליטה בתוכנות ה.OFFICE -
 רשיון נהיגה בתוקף.
 היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
תשס"א.2115 -
כפיפות :מנהלת אגף החינוך.
תנאיהעסקה :ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.
*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה
 www.eshkol.infoבאיקון משרות ,כמו כן ,יש לצרף להצעות המועמדים :קורות חיים ,אישורים לניסיון
מקצועי ,תעודות והמלצות .יש לפקסס –  11-3323547עד לתאריך 25/5/2151 :בשעה .52:11
 יענורקהמועמדיםשיעמדובדרישותהתפקיד .
בברכה, 
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