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 "ז אייר תשפ"א כ         

 
 
 

 ם יקרים שלום רב, ושביחברי אגודה ות
 
 
 

הסקר הוא כלי בעל    פורמלי.מי שמילא/ה את סקר החינוך הבלתי    כללתודה   .1
ובעיקר עתידית  והערכות  לתכנון  רב  לבניית  ערך  שיח  ,  המערכת  מנגנון  בין 

אנו אתמעבד   וההורים.  ו  ים  ההממצאים  ההשלכות  מהותיות  גזירת 
 . קרובב  הדבריםאת עיקרי נפרסם ו ואנ םוהמעשיות מה

 
א .2 התומר  החינוך  מנהל  פורמלי  מר,  סיובלתי  על  במהלך  הודיע  תפקידו  ם 

יוני.   ה חודש  ומנהל  כמדריך  רבות  שנים  על  לו  להודות  המקום  מערכת  זה 
דרכו.    ולאחל בהמשך  רבה  הצלחה  אילו  הזמ בשל  ולוצי  להבטיח  ן  מנת  על 

והערכות   חפיפה  הקיץ,תהליך  לפעילות  האיתויתהל בהתחלנו    מיטבית  ר.  ך 
 . מצורף מכרז שהתפרסם

 
מחלקתבמה .3 אנשי  עם  שקיימנו  המשותף  הסיור  המ  לך  של  ועצה  התברואה 

סו  שעלתההתחדדה  הפילרים    גיה  בנושא  באחרונה  שקיבלנו  פניות  בכמה 
האשפה הביתיים.  מיועדים לפחי  אמורים להיות  ים  , הפילר במקורבהרחבה.  

הפילרים    ניםשהעם   מערכות  הפכו  וכד'(.   שונות  ביתיותלהתקנת  )גינון 
מצב לו ל ת יחד הובישתי התופעו.  חיצוני  מעין "מחסן"  בנוסף, הפכו הפילרים

מהפילרי בחלק  מקום  לפשאין  ום  הביתיים  הם  חים  על  ממוקמים  לעיתים 
ה  מה  -מדרכהה הולכי  ובעליר שמצריך את  ן  ולסכ ת לכביש  לרדמוגבלות    גל 

  לעיתים ים כאלה מהווים פינות מסתור לחיות ו ריכוז ך,  מעבר לכאת עצמם.  
על מנת  הפילרים  בקשים לפנות את  , אנו מתי. בהתאםביבמהוות מטרד סאף  

 . בהקדם האפשרי ם בהם את פחי האשפה הביתייםניתן יהיה למקש
 

הי  .4 משמעותי  ישובית  האפליקציה  כלי  הנ ול יכבורנו  עב היא  והשירות  ת  יהול 
ו שלנו   אחת  כל  להתעדכן  ועבור  מכם  ובסבנעשה  אחד  וליידע  בישוב  ביבה 

לכן, מומלץ  יפול.  התייחסות וטונושאים המצריכים  בעיות  ,  צרכיםאותנו על  
באל שיוהשתמש  כמה  ודיווחיםתר  פליקציה  מידע  קבלת  כמובן,  ו  לטובת 

במי האפליקציה  עד  ד להוריד את  זאת  ולא עשיתם  לצפות  עתה. מוה  זמנים 
 . בקישור בסרטון
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  ה/דרוש שדה נחמיה לקיבוץ

 יתפורמאל הבלתי  החינוך למערכת ת/מנהל
 

 :התפקיד תיאור
 

 יחידות של תקציביוה החינוכי לניהול  והמלאה הישירה ובסמכות באחריות ת/נושא
 . ךנהלה וועדת חינוועד הה למדיניות בהתאם, בקיבוץ פורמלי הבלתי החינוך

 
 .ב"י-'א כיתות  יבגילא החינוך מערכת במסגרת קהילתי-החברתי החינוך מערך ולניה  •

 .מערכתה של הפדגוגים החינוכיים וההיבטים החינוך מערכי על כוללת אחריות  •

 עוד(.ו תקציב תכנון, גביה, תמחור, שכר  כולל) קהילתי-החברתי החינוך תקציב ניהול • 

 .המדריכים של מקצועי וליווי כהחני, קליטה, גיוס: כולל צוות ניהול • 

 גביה.ו מעקב, רישום -החינוך  במערכת ילדים קליטת  •

 ד'(.וכ נוער  תנועת, ציתהקיבו התנועה, מועצה, ספר תיב) ייםחיצונ גורמים עם קשר  •

 .הורים עם קשר  •
 

 :התפקיד דרישות
 
 בתחום החינוךהשכלה רלוונטית   •
 יתרון -בקיבוץ בלתי פורמליניסיון מעשי בניהול מערכת חינוך   •
 םניסיון בניהול תקציב וצוות עובדי  •
 ניסיון בעבודה במערכות חינוך  •
 והיכרות עם מערכת קיבוציתהבנה   •

 אנוש ברמה גבוהה יחסי  • 
 ומחשב office ידע בעבודה עם תוכנות  •
 
 

 קהילה  מנהל: כפיפות
 2021: יוני, ההעבוד  תחילת מועד
 100%: המשרה היקף

 

 ם ולנשי  לגברים מיועדת המשרה 
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