מכרז לתפקיד מנהל/ת פנימיית עין גדי
סוג תפקיד :התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.
תיאור התפקיד  :מנהל/ת פנימיית עין גדי
ייעוד:
אחר יות על התכניות החינוכיות של הפנימייה ולאיכות החיים ורווחת הפרט של החניכים ,ניהול הצוות החינוכי
בפנימייה ועבודה מול גורמי החוץ הקשורים בחיי הפנימייה.
תחומי אחריות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

אחריות לביטחונם ,בטיחותם ובריאותם של חניכי הפנימייה.
אחראי לעבודתם התקינה של כל הגורמים השותפים לעבודה החינוכית בפנימייה תוך דגש לשיתופי פעולה
ביניהם כדי להבטיח תיאום בעבודה החינוכית והארגונית.
ריכוז ישיבות הצוות החינוכי בפנימייה.
קיום מפגשים בין צוותים :פנימייה ,ביה"ס ,צוות טיפולי ,חינוך חברתי בקיבוץ.
הנחיית רכז חינוכי בפנימייה ,ומהווה כתובת לייעוץ ולהכוונה.
פיקוח על עבודת הצוות החינוכי.
אחריות על השתלמות הצוות החינוכי הן בפנימייה והן מחוצה לו ,על מנת לשפר את המיומנות המקצועית
של הצוות ויכולת תפקודו.
גיבוש הצוות החינוכי וטיפוחו באמצעות פעילויות שונות (סדנאות ,אירועים משותפים ,וכו').
ניהול תקציב.
עבודה שוטפת של הפנימייה עם מחלקת הנוער בתכנית השנתית המועצתית.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,הנגזרים מתחומי האחריות:
 .1בניית תכנית חינוכית של הפנימייה וביצועה.
 .2הכנת תכנית חינוכית לפנימייה בכלל ועל פי קבוצות ,להדרכת הצוות ולמעקב אחר ביצוע תכניות ההדרכה
על ידי קבלת דיווח שוטף ,ביקורים בפעילויות וקיום קשר קבוע עם המדריכים.
 .3כתיבת תכנית חברתית ביחד עם מנהל החינוך החברתי בקיבוץ ויישומה.
 .4בניית תכנית להשתלמות החניכים הפעילים בפנימייה או מחוצה לה.
 .5תכנון חיי התרבות ,ארגון החגים והמועדים בפנימייה.
 .6שותפות בתהליך קבלת חניכים חדשים לפנימייה ובתכנון סדרי הקליטה.
 .7אחריות על הודעה להורים בתחילת השנה מהם מועדי היציאות לחופשה של החניכים לביתם .כמו כן
אחראי כי בכל יציאה לחופשה החניכים יגיעו בבטחה לביתם וכי ישובו לפנימייה בבטחה.
 .8איסוף מידע שוטף על חניכים בעלי צרכים מיוחדים ולקיחת חלק פעיל בכל הכרעה הנוגעת אליהם.
 .9אחראי/ת לשיתופם של ההורים ולקיום הקשר עימם.
 .11נושא באחריות מיוחדת לחניכים ללא הורים בארץ וליתומים מאב ומאם.
 .11אחראי לביקורי הצוות החינוכי בבית החניך כמו גם לביקור הגורמים הטיפוליים ,לפחות פעם אחת
בתקופת ההתחנכות של החניך.
 .12דיווח למפקח על הפנימייה על אירועים חריגים.
 .13מניעת הנשירה מהפנימייה.
 .14הכרת הנהלים בנושאי בטיחות ובטחון בכפר הנוער עפ"י חוזר מנכ"ל והעברת נהלים אלה לצוות החינוכי.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
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מכרז לתפקיד מנהל/ת פנימיית עין גדי
 .1ניהול צוות.
 .2יוזמה ,כושר ארגון ,כושר פיקוח והנחיה.
 .3אמינות גבוה ,יושרה ,מקצועיות.
 .4נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ,על פי הצורך.
 .5חובת מגורים בפנימייה.
כפיפות:


כפיפות מנהלתית למנהלת אגף חינוך במועצה.

 כפיפות מקצועית לפיקוח של המנהל לחינוך פנימייתי במשרד החינוך.
תנאים מקדימים למינוי
ידע והשכלה

השכלה:

השכלה אקדמאית במדעי החינוך ו/או מדעי החברה ,בעל
תואר ראשון לפחות.

שפות:

כושר ביטוי בעברית ,בכתב ובעל-פה ,ברמת שפת אם

רישום
מקצועי

 .1על הנבחר לתפקיד תחול חובת השתתפות בקורס אוריינטציה.
 .2על הנבחר לתפקיד תחול חובת השתתפות בקורס עזרה ראשונה לפני תחילת עבודתו.

ניסיון
מקצועי

 .1ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או חינוך פנימייתי.
 .2ניסיון בריכוז צוות או בניהול פרויקטים חינוכיים.

ניסיון
ניהולי
רישום
פלילי

יתרון
היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון
לפי סעיף  16לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט:1161-
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

הגבלת
כשירות

 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם יתקיים אחד מאלה:




מנהלה:




• הורשע בעבירה שיש בה כדי 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.
מועד פרסום המכרז :יום חמישי 02.10.41
קורות חיים יש להגיש עד יום :יום ראשון  00.10.41בשעה  04:11לאילה בורבא מנהלת
משאבי אנוש במייל  ko@ma-tamar.co.ilאו בפקס .18-6688911
איש הקשר לעניין מכרז זה :ענת בוסקילה מנהלת מחלקת נוער וחוגים טל 101-7442447
ואילה בורבא מנהלת משאבי אנוש טלפון18-7788870 :
ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא ,שאלון זה ניתן להשיג באתר המועצה האזורית
"תמר".

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