
פומבי75029:מכרז מספר

81091039:מס' המשרה
מנהל תחום (פיתוח ידע ופיתוח הדרכה והכשרה  1 - משרות.:תואר המשרה

אגף צעירים:היחידה
תל אביב - יפו:המקום
פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל:המשרד
דרגה 40 - 42 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
8,700 - 6,800:טווח שכר

תאור התפקיד :      

תכנון וגיבוש תכנית הדרכה רוחבית, אזורית ומקצועית בהתאם לאבחון צרכים,
זיהוי פערי ידע ומיומנויות נדרשות למנהלי מרכזי הצעירים ועובדיהם.

ליווי תהליכי פיתוח מקצועי, של מנהלי המרכזים והעובדים ובכלל זה, פיתוח ידע
ופיתוח תכנים מקצועיים לאוכלוסיות השונות בקרב הצעירים בהתאם לקטגוריות גיל

ופרופילים מגוונים של צעירים. החל מאיתור צרכים, פיתוח יחידות הידע והתכנים
וכלה בגיבוש מערכי הדרכה והעברת התכנים בפועל.

פיתוח הדרכה באמצעות טכנולוגית למידה מגוונות (כגון לומדות, קורסים
מקוונים, קהילות ידע ואפליקציות), לרבות פיתוח תוכן וגיבוש הרעיונות, עזרי

הדרכה, התווית תהליכי למידה, בניית קבוצות, עמיתים לצורך יצירת רישות וזאת
בהתאם למדיניות אגף הצעירים.

תכלול, ביצוע ויישום של תכנית ההדרכה ועבודה לפי תכנית עבודה שנתית.
ניהול ושימור הידע המקצועי וההדרכתי הנובע מפיתוח ויישום הפרויקטים שבתחום

אחריות אגף הצעירים ובכלל זה איסוף ידע, התאמתו והטמעתו באגף.
מעקב אחר עמידה ביעדי ביצוע ותקציב בתחומי העיסוק.

עבודה מול ספקים, פיקוח על עבודתם בהתאם לדרישות שהוגדרו.
ניהול פרויקטים רוחביים וצוותי עבודה בהתאם להנחיות הממונה.

ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף
-----------------

השכלה
-------------

השכלה אקדמית- תואר ראשון
רצוי ה השכלה באחד מהתחומים הבאים: טכנולוגית למידה, ייעוץ ארגוני, פיתוח

ארגוני, חינוך או מדעי ההתנהגות או מדיניות ציבורית.
ניסיון

-----------



לבעלי תואר ראשון 5 שנות ניסיון, לבעלי תואר שני 4 שנות ניסיון
באחד או ביותר מהתחומים הבאים:

1. תכנון, פיתוח ידע וניהול הדרכה בתכניות למידה.
2. פיתוח הדרכה- מוצרי וכלי הדרכה מגוונים, לרבות שימוש בטכנולוגיית

  למידה מקוונות.
3. פיתוח ארגוני.

דרישות נוספות ורצויות:
----------------------------

רצוי ניסיון בביצוע הדרכה לרבות הנחיית קבוצות וניהול סדנאות וניסיון
בפיתוח הדרכה בעולם הדיגיטלי.

רצוי ניסיון בפיתוח ידע, כתיבת תכנים והטמעת תכניות למידה ותכנים מקצועיים
מול עובדים/ אנשי מקצוע.

ניהול פרויקטים ושותפויות במקביל מול ממשקי עבודה מרובים.
יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש מעולים

כתיבה והצגת מסמכי מדיניות, פיתוח ידע והנחיות.
חשיבה חדשנית ויצירתית על פתרונות למידה זמינים ואפשרויות ליישומם.

ידיעת השפה באנגלית כדאי קריאת ספרות מקצועית .
הערה:
------

**בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובתיאום
בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,
למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש

מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-5 שנות ניסיון וטכנאים ל- 6 שנות ניסיון בתחומים

המפורטים לעיל.
בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

הערות:

המשרד עתיד לעבור לירושלים
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק
בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי

תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן
מהותי מהמוזכר במכרז."



עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום : ד' באלול, תשע"ט (04/09/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יא' באלול, תשע"ט (11/09/2019)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


