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 05/2021מס'  פומבי מכרז 

עיריית בית שאן נותנת בזאת  
 הודעה על הצורך באיוש משרת:  

 

 (מג"ר)   ת המרכז לגיל הרךמנהל/
 משרה  100%: היקף התפקיד

 המשרה כפופה לאישור ותקצוב משרד החינוך 

 דירוג חינוך ונוער  : דרגת המשרה ודירוגה

 חינוך : יחידה

 מנהל אגף החינוך   כפיפות:

 : תפקידאור הית .א
 . בעיר לגיל הרךהכולל את המסגרות  שנים,  6ילדים גיל לידה ועד גיל    אחריות על •
ניהול צוות המג"ר המוגדר תחת אחריותו/ה כצוות בין מקצועי, כולל ניהול ישיבות   •

 ואחריות על תיעוד הפעולות. 
  יללג מסגרות ובוניהול המידע, הידע והשירותים הקיימים במג"ר   שותפויות הובלת  •

 , תוך שימור יחסי הגומלין הקיימים. הרך
עבודה מול שותפי תפקיד ברשות, ארגונים חיצוניים ומול פיקוח משרדי ממשלה   •

 .רלוונטיים
ממונה על תיאום הפנימי של כלל תכניות הגיל הרך הקיימות (טיפת חלב, מעונות   •

 אלה.  בפעילויותיום, גני ילדים) ועל השתתפות אוכלוסיית היעד 
מי העיסוק של המג"ר ואת הממשקים עם השירותים הנוספים הפועלים  חות  תכלול •

 בישוב למען הילדים המטופלים במג"ר. 
אחריות לקביעת תכנית עבודה שנתית של המג"ר הכוללת פעילויות לאוכלוסיות   •

 היעד, אחריות לגח אדם, ציוד ומבנה. 
 . אחריות על יישום התוכניות וניהול המשאבים, כולל ניהול תקציב •
 השתתפות בישיבות הדרכה ופיתוח מקצועי למנהלי/ות מג"רים.  •

 
 

      :מטרות התפקיד .ב
 
 . שותפות בגיבוש המדיניות בתחום החינוך )1  
   שותפות למימוש המדיניות בגיל הרך בהתאם למדיניות המקומית )2  

 .חהרווהד בהלימה להנחיות משרד החינוך ומשר                                         
                            ששעל הפעלת המערכת החינוכית של ילדים מגיל לידה עד  אחריות  )3  



 
 :     סף ותנאי  השכלה .ג

 
להש  ת/בעל )1 המועצה  ידי  על  המוכר  אקדמי  גבוהה,  תואר  המחלקה  כלה 

חד או יותר מהתחומים לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך עם העדפה לא

 ., בריאותחינוך  ,הבאים: מדעי החברה

 .יתואר שנ עדיפות לבעלי

 . וגנ"י הרך  הגיל בתחום לפחות מקצועי ניסיון  שנות 3 )2  
 .ישירה  בכפיפות עובדים צוות  בניהול לפחות ניסיון  שנות 3 )3  

           
   

  דרישות נוספות: .ד
 . officeתוכנות ידע ביישומי מחשב וב  .1
   .גרתיותנכונות לעבודה בשעות בלתי ש .2
 מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.  עבודה .3
 הגבלת כשירות:  .4

כדי   בה  שיש  בעבירה  הורשע  מאלה:  אחד  נתקיים  אם  בחינוך  לעסוק  יכול  אינו  העובד 
כי   סבור  והמנהל הכללי  קלון  עמה  שיש  בעבירה אחרת  הורשע  בביטחון המדינה;  לפגוע 

י שיש בהתנהגותו  הוכח למנהל הכלל;  אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך  הרשעה זולאור  
הע תלמידיםשל  על  מזיקה  השפעה  משום  בהתאם ;  ובד  מין  בעבירת  שהורשע  בגיר 

 להוראות. 
 

  
 :מסמכים שיש לצרף לבקשה ד.

 )        קורות חיים. 1                         
 . טופס שאלון אישי    )     2                         
 תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. )        3                         
 . במידה ויש – )       המלצות4                         
 )       צילום תעודת זהות. 5                         

 
 מסמכים, בצירוף ה על גבי הטופס באתר העיריה דותומועמ העומד בדרישות התפקיד יגישמועמד/ת 

  הקורונה משבר בשל בלבד ל"בדוא תהיה ההגשה , הנדרשים

 . dosi@bet-shean.org.il ל"לדוא

  shean.org.il-dosi@bet או דוא"ל 6664894-04בטלפון  הדס בניסטיהפרטים לבירורים: 

 13:00  בשעה  11.3.2021חרון להגשת מועמדות ועד אמ

 . לגברים ונשים כאחדה מכרז מנוסח בלשון זכר אך מופנה
 

 

 בברכה,

 ז'קי לוי 

 ראש עיריית בית שאן

mailto:dosi@bet-shean.org.il

