
        
   

 2020 בנובמבר  16

 
 מועצה מקומית גדרה 

ברשות   רכז/ת פרויקט "ניצנים"לתפקיד  חיצוני מכרז 
 המקומית  

 
, 1977-לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( תשל"ז 40בהתאם לסעיף 

 נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
 

 22/20   כ"א מס': מכרז
 

   רכז/ת פרויקט "ניצנים"     תואר המשרה:
 

  חברה ונוער .B.A       :ודרגה דירוג
 

 משרה. %50    :שיעור המשרה
 

 : תיאור התפקיד

 הזכיינים של ולא בלבד המקומית הרשות של מינוי יהיה יישובי "ניצנים" רכז •

 .שמטעמה

 .ביישוב המסגרות 'למס בהתאם משרה תקן •

 הצוותים עבור התוכנית על הרשות מטעם הרשמי הקשר איש יהיה "ניצנים" ת/רכז •
 .ביישוב התכנית את המפעילים החינוכיים

 ברשות "ניצנים" תכנית של  והחינוכית נהליתהמ הפעילות כל את ירכז רכזה  •

 .המקומית

 שנים 3 - מעל ניסיון ת/בעל '(ב גן( הרך בגיל מקצועי רקע ת/בעל להיות ת/הרכז על •

 אוריינטציה ת/ובעל ניהולית יכולת ת/בעל ,מדריכה/ב-א מורה/גננת) בגיל הרך

 .(בהוראה לעיסוק רישיון ובעל מגזרית מותאמת

 התכנית, הפעלת של והארגוני המנהלי התחום על ממונה יישובי "ניצנים" ת/רכז •
 מטעם התכנית את המלווה החשבון רואה ועם החינוך משרד עם הקשר לרבות איש

 בקרת עם פעולה לשתף עליו ולהפצה הנדרשים לדיווחים הנוגע בכל משרד החינוך

 .הרלוונטיים הגופים עם הבקרה חותדו את הפעילות ולשתף

 בישוב,  הילדים גני על המפקחות עם מלא פעולה ובשיתוף בתיאום תעשה עבודתו •
 הרגיל ספריים )בחינוך הבית "ניצנים" רכזי ועם הספר בתי של הפיקוח הכולל

 .החינוך משרד במטה "ניצנים" ומנהלת  המשרד למדיניות המיוחד( בהלימה ובחינוך

 פעמיים לפחות מטעמו מי או המחוזי הרפרנט עם קשר ליצור היישובי הרכז על •

 .ביישובו הנעשה את ל ולשקף"בשנה

 בתחילת אביב בתל החינוך במשרד יתקיימו אשר מפגשים במספר חלק ייקח הרכז •

 .ובסיום באמצע ל"שנה

 .ברשות זמין יהיה אשר מודפס קורא בקול ככתוב המידע את יארגן הרכז •
 

 
 



 
 
 
 
 

 תנאי סף:
 

 השכלה:
 בחינוך/הוראה.תואר ראשון לפחות 

 
 ניסיון:

 .ב'(-שנים בגיל הרך )גן 3ניסיון של הוראה בפועל של לפחות 
 

   שפות:
 . עברית רהוטה

 
    דרישות נוספות:

יכולת הקשבה, הכלה ואמפתיה, הנעה, יחסי אנוש טובים, אמינות ומהימנות אישית, 
 כושר הבעה בעל פה ובכתב., ילדיםיצירתיות ויוזמה בעבודה עם 

 
 כפיפות:

 מנהלת אגף חינוך. 
 
  12:00שעה ב 30.11.2020עד לתאריך עותקים  5 -בקשה למועמדות יש להגיש ב

 .בלשכת מנכ"ל המועצהטפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל  •

 08-8593548טלפון  זוהרשרון בן –אשת הקשר  •
 

  המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים. -הבהרה מוגדרת
 

 וקיומה מותנה בחידוש התקציב.  חינוךמדובר במשרה המתוקצבת ע"י משרד ה הבהרה:
 זה העסקה מיוחד תלוי תקציב.ולפיכך, המועמד/ת שיזכה יוחתם על ח             

 
 המשרה מאוישת על ידי עובד זמני.לידיעת המועמדים, 

 
 

 
 
 

 ,בכבוד רב        
 יואל גמליאל                  

 ראש המועצה                                                                                 
 


