
 
 

  221/20מכרז פומבי מס' 
 שאן נותנת בזאת הודעה על הצורך באיוש משרת:  –עיריית בית 

 חינוך יחידת מנהל 
 
 

 100% : היקף המשרה
 

 דירוג מנהלי מחלקות חינוך :  דירוג ודרגת  המשרה
 

 התפקיד:  ייעוד
המדיניות בתחום  החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד   של גיבוש ועיצוב

 . החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל 
 

 תחומי אחריות: 
 התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.  .1
 (יסודיים ועל יסודיים). ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר  .2
 ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל יסודיים.  .3
 ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.  .4
 ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.  .5
 קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך. .6
 מוסדות החינוך. בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של לטיפו .7
 ייצוג ויעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.  .8
 טיפול בנושאי חירום ובטחון במוסדות החינוך. .9

 
 תנאי סף:  

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

 לארץ.מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ 
 או מי שנתקיימו בו כל אלה: 

 בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה  הרבנות הראשית בישראל. .1
בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר  הגיעו לגיל  .2

 שמונה עשרה. 
  .שית לישראלעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הרא .3

 הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.  .ב
ת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת  והמנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלק . ג

 מיניו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור. 
 

 : דרישות ניסיון 
 שנות ניסיון כמנהל מוסד חינוך או בתפקיד ניהול חינוכי. ארבע .א

 
 דרישות נוספות: 

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה  –שפות  .ב
   OFFICE -היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב  . ג
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון. –רישום פלילי  .ד

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.איזון בין צרכי  •
 . עבודה בשעות לא שגרתיות •

 
 כפיפות:  

 לראש הרשות המקומית או למנכ"ל/מזכיר הרשות.  מנהלתית •
 על ידי משרד החינוך   מונחה מקצועית •

 



 

 

 

 

 הערות כלליות:

להגיש    חובהפרטי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט העירוני, כמו גם הטופס להגשת מועמדות, אשר   ●
 shean.org.il-www.bet. כתובת האינטרנט של האתר: על גביו את המועמדות

 

ל ● ואישורים  ת.ז.  העתק  חיים,  קורות  מועמדות,  הגשת  טפסי  לצרף  הסף  יש  בדרישת  עמידה  הוכחת 
 לתפקיד.

 

מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו למבחן במכון מיון  למשרה זו קיימת חובת מבחן במכון מיון.   ●
שמתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה. מועמדים שעמדו ברף הדרישות המתאימות במבחן המיון 
על שמונה,  המיון  בדרישות המתאימות במבחן  עלה מספר המועמדים שעמדו  בחינה.  לוועדת  יוזמנו 

 יגו את התוצאות הטובות ביותר.  יוזמנו לוועדת הבחינה שמונת המועמדים שהש
 

מועמד עם מוגבלות או קשיי שפה זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה  ●
 לעבודה ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדותו. 

 
ברשות תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם    –בנתונים ובכישורים שווים   ●

 המקומית.

 

, תוך ציון מספר המכרז, למנהלת משאבי אנוש את המסמכים הנ"למועמד העומד בדרישות התפקיד יגיש  
 . shean.org.il-dosi@betבית שאן או באמצעות הדוא"ל  1בבניין העיריה ברח' ירושלים הבירה 

 . shean.org.il-dosi@betאו באמצעות דוא"ל  6489466-04לבירורים: הגב' הדס בניסטי בטלפון 

 .  25/01/2022מועד אחרון להגשת מועמדות:  

 .המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

http://www.bet-shean.org.il/
mailto:dosi@bet-shean.org.il
mailto:dosi@bet-shean.org.il

