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12/04/2021 
 אסד-למועצה המקומית דיר אל

 4/210מס'   מכרז פנימי

 משרה(  100%) מנהל מחלקת חינוך לתפקיד 

 

 :תיאור תחומי האחריות

 .החינוך בתחומי המועצהיצוב מדיניות ש וע, גיבוההתווי (1

 .יסודייםמערכי הרישום לגני הילדים ולבתי הספר יסודיים ועל  ניהול (2

 .: בתי ספר, גני ילדים מסגרות בלתי פורמאליותלרבות החינוך סדותת מוליווי ובקרה של עבוד (3

 אחריות על פעילות הגיל הרך וגני הילדים. (4

 כי ובקרה על תחומים אלו.אחריות על השירות הפסיכולוגי הייעוץ החינו (5

 קידום, ייזום ועידוד יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך. (6

 וקה של מוסדות חינוך.טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחז (7

 .בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות המקומיתייצוג וייעוץ  (8

  חון במוסדות חינוך.חירום וביטול בנושאי טיפ (9

 :ני התפקידמאפיי             

 ת.הרשות המקומית ולמגבלות התקציביובהתאם ליעדי שגרת ניהול  -

 בשעות לא שגרתיות. עבודה -

 כפיפות: 

 ההמועצ מנכ"ל/ראש המועצה

 מונחה מקצועית ע"י משרד החינוך

 : ניסיון נדרש

ו תכלית שנים כמנהל מוסד חינוך (מוסד שעיקר 3ניסיון מקצועי של -בעל מנהל יחידת חינוך במועצה מקומית 

 תבאופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכני הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר

תפקיד שהמשמש בו  (או כבעל תפקיד ניהולי), הרלוונטיים אורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצועמ הלימודים

 המערכת החינוכית הרלוונטית) במוסד חינוך, או הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול עסק

 .החינוך (להלן: "תפקיד ניהול חינוכי" במערכת

 :ירישום פליל

 שבנסיבות העניין יש עמה קלון.עבירה רשעה ביעדר הה
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 : קורסים והכשרות

וחר משנתיים אי, לא ך ברשויות המקומיותהמנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי מחלקות חינו

 ס האמור. . עדכון שכרו מותנה בסיום הקורמתחילת מינויו

 : תנאי סף

    לבע: או לחילופין וסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.נרכש במשרלוונטי בתחומי החינוך, בעל תואר אקדמי              

 הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.ת תעודת הוראה , תעוד             

 : המכרזהליך 

סף כשרות רלוונטיות המעידות על עמידה בתנאי התעודות וה ים,שורקו"ח, אי , בצירוףמועמדות למכרזנא להגיש 

במסמך "הגדרות תפקידים של האגף לניהול ההון בפרסום זה ו מוגדרכפי שעמידה בתנאים . ובניסיון הנדרש

  . מנהל יחידת חינוך" -משרתב םהאנושי במשרד הפני

 mnkal@deiralasad.muni.il: לכתובת המייל שנים להגימד/ת הרואה עצמו עונה על הדרישות והתנאים מוזממוע

 .19/04/2021ליום  ועד 12/04/2021 מיום החל 

 הבהרה:

 המכרז נכתב בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

 

 

 

 

 ד דבאחאחמבברכה, 

 המועצה ראש

mailto:mnkal@deiralasad.muni.il

