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 21-40מכרז מס' הארכת 

 
 היסודי  החינוךמחלקת  מכרז למנהל/ת 

 
 

 משרה. 100%למועצה מקומית באר יעקב דרוש/ה מנהל/ת מחלקת  החינוך  היסודי לפי 
 

 תיאור התפקיד: 
 

 הובלה וניהול מערך החינוך היסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם  
 מנהל חינוך ברשות. למדיניות

 
 : עיקרי התפקיד

 
 

 תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך היסודי וניהול התקציב.  .א

 ישום והשיבוץ של התלמידים. רניהול תהליך ה .ב

 היסודיים ברשות. ניהול מערך בתי הספר  .ג

 קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.  .ד

 ניהול תוכניות ופרויקטים ייחודיים. .ה
 
   השכלה: 
  

     שקיבל הכרה מהמחלקה  אושנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,  , בעל תואר אקדמי .א
 . תארים אקדמיים בחוץ לארץ  להערכת             

 . בעל תעודת הוראה .ב

   מתחילת לוש שנים יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משהמנהל  .ג
 ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור. מינויו. עדכון שכרו              

 
 :דרישות ניסיון

 
 היסודי. השנים האחרונות, בתחום החינוך  5שנים לפחות , במהלך  3של   -  מקצועיניסיון  •

 
 . שנים לפחות 3עובדים או יותר במשך   5של   -   ניסיון ניהולי

 
  : דרישות נוספות

 
 עברית ברמה גבוהה.  –שפות 

 . לרבות אקסל   OFFICE  -היכרות עם תוכנות ה –יישומי המחשב 
 

   – הגבלת כשירות
 
 עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.  .א
 אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:עובד ה .ב

 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.  •

 בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.  •
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 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 
 ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות. •

 . מתן מענה לבעיות תחת אילוצים רב מערכתיים •

 . עבודה בצוותי עבודה •
 

 : כפיפות
 

 . מנהל אגף החינוך
      

   
 בכפוף לאישור משרד האוצר או דירוג חברה ונוער.   ,הסכם מנהלי מח' החינוך היסודי –דירוג 

 

 

 מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.  •

מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב   •

 . כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל 

 המועמד שיבחר יצטרך להמציא אישור על העדר רישום פלילי. •

 .התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד •

בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים   •

ור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציב

 בצו. 

 מועמדים מתאימים בלבד ייענו. •

 ובמהלך הרישום. המועמד יעבור מיונים בחב' השמה  •

במיונים יבחנו יכולות עבודה מול ריבוי גורמים ומשימות, עצמאות בביצוע התפקיד, גמישות  •

 מחשבתית, יחסי אנוש, יוזמה ויצירתיות. 

 גבוהה ביותר יוזמנו לראיון. המועמדים שיקבלו את הציון ה 8 •

 

 

 מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף. * 

 
 ש דרך קישור: קורות חיים, המלצות ותעודות יש להגי

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=5330&RF=114 

 
 

 .7.1.22עד לתאריך: 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 יאיר ושדי 
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
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