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 יחידת החינוך העל יסודי. מנהל/תלתפקיד  - 9/20147מס'  ומבימכרז פ
 

, מכריזה בזה: עיריית עפולה על פתיחת מכרז למשרה של 1979 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 .יחידת החינוך העל יסודימנהל/ת 

 
 .יחידת החינוך העל יסודימנהל/ת  המשרה 

 ינוך.ח דירוג

  מנהלי מחלקות חינוך. דרגה

 משרה. 100% היקף משרה

הובלת מערך החינוך העל יסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך והבתאם למדיניות מנהל החינוך  אור התפקידתי

 ברשות ובהסתמך על מדיניות משרד החינוך. עיקרי התפקיד:

 .גיבוש מדיניות העל יסודי ברשות 

 הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב. תכנון 

 .ניהול תהליך הרישום של תלמידים לבתי הספר העל יסודיים 

 .ניהול מערך בתי הספר העל יסודיים ברשות 

 .ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים על ידי הרשות 

 .קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך 

 השכלה  תנאי סף 

 או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ר אקדמאיבעל/ת תוא ,
 אקדמאיים בחוץ לארץ. 

 או

  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים. 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
 או

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

 ומעבר שלוש בחינות  18נית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל אישור לימודים בתכ
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת 

 ודיני איסור והיתר(.

 .בעל/ת תעודת הוראה 

 ינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. קורס להדרכת מנהלי מחלקת ח -המנהל יחויב לסיים בהצלחה
 עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס האמור.

 סיוןינדרישות  

  :ניסיון מקצועי 
שנים לפחות, בתחום החינוך העל  3ניסיון מקצועי של עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור: 

 יסודי.
 .יסודי העל החינוך בתחום, לפחות שנים 4 של מקצועי רשום: ניסיון הנדסאיעבור 

 שנים לפחות, בתחום החינוך העל יסודי. 5עבור טכנאי מוסמך: ניסיון מקצועי של 

 שנים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3ניהולי של  ניסיון :ניסיון ניהולי 
 

 דרישות נוספות:

 עברית ברמה גבוהה. :שפות 

 יישומי מחשב: היכרות עם תוכנת ה-office  לרבותexcel . 
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 כשירות:הגבלת 

 יב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.עובד חינוך מחו 

 :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה 

 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה. .1

הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש  .2
 חינוך. כעובד

 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים. .3

 בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות. .4
 
 
 
 

 
 מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד: 

 .קיום מערכת יחסי גומלין עם גורמים ברשות ומחוצה לה 

 .ריבוי משימות 

 .עבודה בצוותי עבודה 
 

 
 וראש מינהל חינוך סמנכ"לית כפיפות

בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או באתר העירייה, בצירוף  .1 הערות
 קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות. 

ולה, קומה א', עד עפ 47את הטפסים יש להגיש באגף משאבי אנוש, קומה א' בבניין העירייה, רח' יהושע חנקין  .2
  .12:00שעה   14/7/2019,  תאריך ראשוןליום 

 . 6520419-04או בפקס:   meytal@afula.muni.ilניתן להגיש מועמדות גם במייל:  .3
 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת. 

 דות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון. בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעי .4

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה .5

 ולמועמדים בעלי האתיופית, לנשים העדה תינתן: ליוצאי עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .6

 .מוגבלויות
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