
 

 

 

 

 202163/ -/ חיצוני מכרז פנימי 

 מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי: למועצה המקומית  דרוש/ה  עובד/ת  לאיוש  משרת 

 *  המודעה מתייחסת  לגברים  ונשים  כאחד.

 

 המועד האחרון להגשת מועמדות  הארכתהמועצה המקומית פרדס חנה כרכור מודיעה בזאת על 

 .12:00 שעה   ____________וזאת עד ליום :  מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי לתפקיד של :  

 

 :יאור התפקידת

משרד החינוך ובהתאם  להנחיות הובלת מערך החינוך העל יסודי  ברשות המקומית בהלימה 
 חינוך ברשות ובהסתמך על מדיניות משרדי החינוך.ה אגף למדיניות 

 תחומי אחריות: 

 גיבוש מדיניות החינוך העל יסודי ברשות. .1
 תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב. .2
 ניהול תהליך הרישום של התלמידים לבתי הספר העל יסודיים. .3
 ברשות. מערך בתי הספר העל יסודייםניהול  .4
 ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים על ידי הרשות. .5
 קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך. .6
 הובלת חזון חינוכי בחינוך העל יסודי. .7
 אחריות על הטיפול בפרט בעל יסודי. .8

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות:

 המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 לחוק ההנדסאים והטכנאים, 39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף  – או              

 . 2012 –התשע"ג                

 הרבנות הראשית לישראל.תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה" ( לפי אישור  –או               

          אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות  –או               

 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת  18אחרי גיל               

 הרבנות הראשית לישראל.              

  לי תעודת הוראה בחינוך העל היסודי./ יתרון לבע בעל תעודת הוראה 
  המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים

 מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

 :  מנהלת אגף החינוך.כפיפות

   משרה  %100      :היקף  משרה

 מחלקות חינוךמנהלי   : דרוג 

 ניסיון מקצועי:

שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך  3 –בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל 
 העל יסודי.

 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי. 4 –הנדסאי רשום 

 בכפיפות ישירה.שנות ניסיון מקצועי לפחות בניהול צוות עובדים  5  -טכנאי מוסמך 



 

 

 

 ניסיון ניהולי:

 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 .קיום מערכת יחסי גומלין עם גורמים ברשות ומחוצה לה 

 .ריבוי משימות 

 .עובדה בצוותי עבודה 

 

 דרישות נוספות :

  בהתאם לצורך. –שפות 
   שליטה בתוכנות ה  -יישומי מחשב– office .לרבות אקסל ובסביבת עבודה ממחושבת 

 הגבלת כשירות:

 .1969 –לחוק פיקוח על בתיה"ס, תשכ"ט  16לפי סעיף 

 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה : 

 בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.הורשע  -
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. -

 כללי :

א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,  174ם להוראות סעיף בהתא -
מובא בזה לידיעת המועמדים כי כל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי 

 ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 משרד הפנים  תקציב המועצה ובכפוף לאישור בכפוף לאישור -

 

 ות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודהמועמד/ת עם מוגבל. 
עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים 

 .דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 משאבי  אנוש  במועצה המקומית    אגףלהגיש  לבקשות  למועמדות  למכרז  יש  

 karkur.muni.il-hanna-@pardesoffers-hr,  או  במייל  077 - 9779832 -לפקס  

                                                                                                    קו"ח  ללא   התעודות  הדרושות,  לא  יקבלו  מענה.        

 www.pardes-hanna-karkur.muni.il   -לקבלת מידע מפורט אודות המכרז,  באתר המועצה 

בהתאם להנחיות משרד הפנים: מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף והגישו את כל המסמכים 
במכון אבחון. המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר בלבד יעברו הנדרשים יישלחו למבחני מיון 

לשלב ראיונות מול חברי ועדת הבחינה והכל בכפוף לקבוע בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת 
 .1979עובדים ברשויות המקומיות(, תש"מ 

                                                                                                              __________________ 

 ראש המועצה                                                                                                                           

 הגר פרי יגור                                                                                                                                

 

http://www.pardes-hanna-karkur.muni.il/

