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קצין ביקור סדיר 49/20
דרוש/ה
תיאור התפקיד:
קצין/ת ביקור סדיר
דרוג  -חברה ונוער
היקף משרה – 100%
כפיפות מנהלתית – למנהל יחידת החינוך ברשות
כפיפות פדגוגית -למפקח על הביקור הסדיר במחוז.
תיאור התפקיד:
מ"מ קצין/ת ביקור סדיר לאכיפת חוק חינוך חובה תוך מעקב וליווי תלמידים העשויים לנשור או שנשרו ממסגרות לימודיות.
• בקרה על התלמידים במסגרת חוק חינוך חובה -איתור הילדים ויצירת קשר עם המשפחות ,ייזום ופתיחת הליכים
משפטיים לצורך אכיפת חוק חינוך חובה ,מעקב אחר התנהלות התיקים המשפטיים ,השתתפות בדיונים משפטיים ,פניה
לכל הגורמים המטפלים בתלמיד לקביעת דרכי התערבות חינוכית ולחלוקת תפקידים.
• משימות משלימות בהתאם לתוכנית העבודה של המחלקה לביקור סדיר.
• איתור ומניעת נשירה של תלמידים -אפיון וזיהוי המקור לנשירה בכדי להפנות לטיפול הגופים הרלוונטיים .ייזום ויישום
תכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה ומעקב אחר יישומה.
• איתור ומעקב אחר היעדרות של תלמידים – גיבוש תכניות ביקור חודשיות בביה"ס בתיאום עם מנהלי בית הספר.
• ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת -ריכוז דיווחים על מעבר התלמידים ,ייצוג צורכי התלמיד
במעבר.
• ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו -השתתפות בהכשרות והשתלמויות.
דרישות התפקיד
תנאי סף
השכלה
•

•

בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים במשרד החינוך .יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך/ייעוץ/חינוך מיוחד/פסיכולוגיה/סוציולוגיה/עו"ס/מדעי הרוח.
או הנדסאי/טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג.2012 -
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר  3בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות
שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ( שתיים מהבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
תעודת הוראה-או לחילופין מי שלומד לקראת קבלת תעודת הוראה או מתחייב ללימודים
אלו ובלבד שיתחייב להשלים את תעודת ההוראה עד סוף שנת הלימודים האקדמית תשפ"א.
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ניסיון מקצועי
•

•

עבור בעל תואר אקדמי /השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך  3שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי
פורמלי במשך חמש שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון ( .נא לצרף אישורי העסקה)
עבור הנדסאי רשום -הוראה בבית ספר במשך  4שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך  6שנים לפחות .עדיפות
לעבודה עם בני נוער בסיכון ( .נא לצרף אישורי העסקה)
עבור טכנאי רשום -הוראה בבית ספר במשך  5שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך  7שנים לפחות .עדיפות
לעבודה עם בני נוער בסיכון ( .נא לצרף אישורי העסקה)
ניסיון ניהולי -לא נדרש.

דרישות נוספות
•

שפות -שליטה בשפה העברית והערבית בעל פה ובכתב

•

יישומי מחשב -שליטה בשימוש ביישומי הoffice -

•

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

•

הגבלת כשירות-
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה :הורשע בעבירה שיש בה לפגוע בביטחון המדינה/הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד
חינוך /הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

•

רישיון נהיגה -בתוקף

•

יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים ,הורים ,ילדים ובני נוער.

•

מוטיבציה לעבודה מאתגרת במשרד ובשטח בשעות מגוונות.

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
מ.א אלקסום מעודדת שילובם של עובדים עם מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות
וזאת מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  ,1998תיקון מס' .15
טפסים להגשת מועמדות להוריד מאתר המועצה ,את הטפסים יש להגיש בצרוף קורות חיים ,אישורי העסקה
ותעודות רלוונטיות ולמסור במח' כ"א ומשאבי אנוש קומה  10במועצה או למיילHR@alqasoum.org.il :
עד לתאריך ___31/08/2020___ :שעה 12:00 :
מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם ,במועד שנקבע ,מועמדותם לא תיבדקנה.
פרטים לבירור – 08-6796108
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