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 יסודי  קדםיחידת החינוך ה /תמנהלתפקיד ל -  1/711/מס'  ומביפמכרז 
 

, מכריזה בזה: עיריית עפולה על פתיחת 7111 - לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 בעיריית עפולה יסודי קדםיחידת החינוך ה /תמנהלמכרז למשרה של 

 

 יסודי  קדםחידת החינוך הי /תמנהל המשרה 
 מנהלי מחלקות חינוך  דירוג

 %//7 היקף משרה
ניהול מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של  אור התפקידתי

 ילדים במסגרת הקדם יסודי.
 :התפקידעיקרי 

 ניהול מערך פעילות גני הילדים. .א

 רישום ושיבוץ לגני הילדים. .ב

 ידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.ק .ג

 ניהול מערך קייטנות הקיץ. .ד

 ניהול ההון האנושי במערך. .ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תנאי סף 

 השכלה ודרישות מקצועיות
 הכרה שקיבל או  ,גבוהה להשכלה ידי המועצה על המוכר במוסד שנרכש אקדמי בעל תואר 

 .לארץ אקדמיים בחוץ תארים להערכת מהמחלקה
  או

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  31דסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף הנ
1/71. 

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

 או
ומעבר  71גיל  אחרי שנים לפחות שש בכולל או גבוהה אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה

)שתים  הראשית לישראל הרבנות שמקיימת כלול הבחינותמ מתוך לפחות בחינות שלוש
 משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 תעודת הוראה. לבע 

 קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך, לא יאוחר משלוש שנים  - המנהל יחויב לסיים בהצלחה
 מתחילת מינויו.

  מותנה בסיום הקורס כאמור. השכרעדכון  
 יסיוןנודרישות  

 

  -ניסיון מקצועי
הגיל בתחום שנות ניסיון מקצועי לפחות,  3 -עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור

 .הרך
 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך. 4 - עבור הנדסאי רשום
 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך. 5 - עבור טכנאי מוסמך

 

 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3    -ניסיון ניהולי
  

 דרישות נוספות
 

 .ת שפת אםברמ  עברית -שפות 
 .OFFICE –היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב

 

 : הגבלת כשירות
 *עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

 ים אחד מאלה:העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקי 
 .הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה 

  הורשע בעבורה 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 
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 וראות.בגיר שהורשע בעבירת מין בתאם לה  
העשייה מאפייני 

הייחודיים 
 בתפקיד:

 שגרתיות בלתי בשעות עבודה. 

 .עבודה מול גורים רבים ברשות ומחוצה לה  

 ראש מנהל החינוך כפיפות
בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל במחלקת שכר וכ"א, בצירוף  .7 הערות

 מועמד והמלצות. קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי ה
, עפולה 41בבניין העירייה, רח' יהושע חנקין  בלשכת מנכ"ל קומה ג'את הטפסים יש להגיש  .1

 .//:71שעה  5/1/1/71 לישישעד ליום 
בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה  .3

 לדיון. 
 נה גם ללשון נקבה.כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוו .4
 ,לנשים ,האתיופית העדה ליוצאי: תינתן עדיפות , שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .5

 מוגבלויות. בעלימועמדים ול
 


