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 לפנימיית עין גדי  אם ביתמכרז לתפקיד הגדרת תפקיד 

 התפקיד אינו מוגדר בחקיקה. סוג תפקיד:
 :  תיאור התפקיד

את מחנכי אם בית אחראית לטיפוח הפנימייה ולסדריה, משתתפת בעיצוב אורח החיים בפנימייה ומדריכה 
 הפנימייה בנושאים של איכות החיים ורווחת הפרט, אחראית על מערך מתן שירותי הרווחה לחניכי הפנימייה

 תחומי אחריות:

  אם הבית הינה חברה בהנהלת הפנימייה .1
 .תהיה שותפה בישיבות הצוות החינוכי ותיקח חלק בדיונים ובהחלטות .2
  איכות החיים ורווחת הפרטאחראית לעבודתם של מחנכי הקבוצה בתחום  .3
אם הבית המרכזת משתפת פעולה עם מנהל הפנימייה בגיבוש וטיפוח צוות מחנכי הקבוצות באמצעות  .4

 פעולות שונות )סדנאות, אירועים משותפים, השתלמויות וכו'(
תהיה שותפה בתהליך קבלתם של מחנכי קבוצה חדשים ותדריך אותם בעבודה בנושאי איכות החיים  .5

 פרטורווחת ה

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 אחראית לתהליך קבלת עובדי השירות השונים, הנחייתם והפיקוח על עבודתם .1
אם הבית אחראית לתפקוד מערך שירותי הרווחה השונים לחניכי הפנימייה: חדר האוכל והמטבח,  .2

 החולים, אחזקת החצר והמבנים הציבורייםמחסני הציוד, מכבסה, מתפרה, מרפאה וחדרי 
אחראית על צרכי הפרט בפנימייה ויוזמת פעולות הקשורות להיגיינה הגופנית והנפשית של החניך, לחינוך  .3

  לחיי משפחה ולהרגלי תזונה
 .טיפול נאות במרפאה לחניכים בכלל ולחולים בפרט שיינתןאם הבית אחראית  .4
והאסתטיקה של כפר הנוער כולו, תוך מתן דגש מיוחד לעיצוב הפנים אחריות על תכנון ולביצוע הטיפוח  .5

 שלמבני הפנימייה
 אחראית לעיצוב חדר האוכל, לאווירה ולסדרים השוררים בו .6
  אחראית לבחירת ציוד חדש ולאחזקה השוטפת התקינה של הציוד הקיים .7
מנהל המטבח,  ,פנימייהאם הבית אחראית לקיומן של ישיבות ועדת התזונה. בוועדה משתתפים: מנהל ה .8

 האחות, אם הבית המרכזת ונציגי החניכים מכל שכבות הגיל בכפר הנוער
 אם הבית תיקח חלק פעיל בתכנונם ובארגונם של אירועים מרכזיים בכפר הנוער .9

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 יוזמה, כושר ארגון, כושר פיקוח והנחיה .1

 .אמינות גבוה, יושרה, מקצועיות .2

 שבת(-)כולל שישי ךנכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, על פי הצור .3

  בעין גדיחובת מגורים  .4

 כפיפות:

 ת הפנימייה/כפיפות מקצועית וארגונית למנהל. 

 .כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות 

 כשירותה לתפקיד תאושר ע"י המפקח על הפנימייה *
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 תנאים מקדימים למינוי

 ידע והשכלה
 השכלה:

השכלה על תיכונית בחינוך או במדעי ההתנהגות או 
 במדעי הבריאות

 פה, ברמת שפת אם. -כושר ביטוי בעברית, בכתב ובעל שפות:

רישום 
 מקצועי

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

 ניסיון
 מקצועי

 ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום החינוך הפנימיתי

ניסיון 
 ניהולי

 לא נדרש.

רישום 
 פלילי

 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 הגבלת 
 כשירות

 : 1161-לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 16לפי סעיף 

   .עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי 

  :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה 

 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.

 מנהלה

 :10.06.21יום חמישי  מועד פרסום המכרז 

  :גיל טולפין מנהל פנימיית ל 12:00בשעה  21.06.21שני יום קורות חיים יש להגיש עד יום
 .tamar.co.il-Gilt@maבמייל  עין גדי

  :2849744-053גיל טולפין מנהל פנימיית עין גדי טל איש הקשר לעניין מכרז זה 

 שיג באתר המועצה ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן לה
 האזורית "תמר".

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