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 2022-27מספר  ומבי פ/ מכרז פנימי
 (3גיל הרך )לידה עד לתפקיד מנהל/ת יחידת החינוך ל

 צורן  -במועצה מקומית קדימה 
 

 חברה ונוער : דירוג
 

 משרה  100% :היקף העסקה
 

  מנהל מחלקת חינוך כפיפות:

 
 תיאור התפקיד: 

 
 החינוכיים  הרצפים קידום שיתאפשר מנת על השונים היבטיו כל על הרך הגיל תחום ריכוז

 מנגנונים ,שותפויות ויצירת  ,הרשות של המדיניות ויישום בפיתוח ושותפות  ברשות והטיפוליים
 .בדבר הנוגעים כל עם עבודה ושגרות

 תחומי אחריות: .

 .החינוך משרד למדיניות בהלימה הרשותית  המדיניות יישום.1

 .החינוך משרד  עם בשותפות הנכללות ביישוב המסגרות מיפוי.  2
 במחוז  הפיקוח לבין וארגונים בעלויות בין סדורים נהלים ויצירת עבודה מנגנוני  בניית.  3

 .שש עד לידה מגיל טיפול ואיכות רצף שיבטיחו וברשות
 ברשות  הצרכים מכלול של ובקרה מעקב ,תכלול )החינוך משרד עם בשיתוף( מיפוי . 4

 .הרך הגיל בתחום שונים מענים לקידום עבודה ממשקי יצירת  ,המקומית
 שיתופי  ובניית סנכרון ,תיאום :לצורך החינוך באגף המקצועי הגורם עם משותפת עבודה . 5

 .הרלוונטיים הגורמים כלל בין פעולה
 הגיל  בתחום הפועלים והארגונים הגופים כל את הכולל רשותי רך גיל פורום בצוות  שותפות. 6

 המערכתית  ברמה הרך
 תרגילים  ,נהלים הרשותי החינוך מכלול של  לחירום ההיערכות בשלב מקצועי סיוע. 7

 שעת /בזמן עירוניים צוותים/החינוך מכלול - למנהל וסיוע והשתתפות שגרה  בזמן ואימונים
 .חירום

 החינוך.  משרד להנחיות בהתאם שיתווספו נוספים אחריות תחומי. 8
 

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

 מהתחומים יותר או באחד לארץ בחוץ אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה  הכרה
 .חברה ומדעי בריאות ,רווחה ,חינוך :הבאים

 .הרך בגיל  להתמחות עדיפות -
 .רך גיל  לימודי המשלב  לתואר עדיפות -
 הרבנות אישור לפי )"יורה יורה"( לרבנות סמיכות  תעודת גם  תוכר אקדמי תואר לעניין -

 שנים שש ,בכולל או גבוהה בישיבה מלאה בתכנית לימודים אישור או לישראל הראשית
 הרבנות שמקיימת בחינות מכלול מתוך לפחות בחינות  שלוש ומעבר 18 גיל  אחרי  לפחות 

 .)והיתר איסור ודיני שבת בדיני יהיו  הבחינות משלוש שתיים( לישראל הראשית
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 דרישות ניסיון:
 :מקצועי ןניסיו

 .הרך הגיל  - שש עד לידה גילאי עם בעבודה מקצועי ניסיון שנות 3 לפחות 

 .מקומיות  רשויות בתוך עבודה עם להיכרות  יתרון יינתן 

 ניסיון ניהולי : 

 . יש להציג אישור – ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה שנות   3

 דרישות נוספות:

 עברית על בוריה.  – שפות .1

 .OFFICE  -היכרות עם תוכנות ה - יישומי מחשב  .2

 : ירותשהגבלת כ .3

 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.  •

 נקיים אחד מאלה:העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם  •

 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.  •

הורשע בעבירה 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.  •

 ראות. בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להו •

 
 מאפייני עשייה הייחודיים בתפקיד: 

 .בתחום עדכניות ומגמות הרך בגיל וההורות ,הילד התפתחות  תחום עם היכרות .1
 .הרך גיל לתחום רלוונטיים ותקנות נהלים ,הנורמטיבית המסגרת עם היכרות   .2
 .צוות עבודת וכישורי מעולה  אישית בין תקשורת  .3
 .גבוהה ברמה וניהול ארגון יכולות  .4
 .שותפויות ניהול לרבות עבודה ממשקי במגוון לעבוד היכולת .5
 .משימות וביצוע לתכנון  אחריות ,תכניות של והערכה בקרה ,מעקב ,ניהול ,ייזום .6
 .והנחייתם הנעתם ,צוותים ניהול .7
 .וידע  מידע ,נתונים מבוססות מתוקשבות בסביבות עבודה .8
 .ומנהיגות אסרטיביות .9

 ות.ופרגמטי מחשבתית גמישות .10
 

 הנחיות להגשת מועמדות: 
 להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר:

 קורות חיים מעודכנים בשפה העברית. .1
 לתארים   ה רכת תארים במשרד החינוך על שקילהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להעותעודות השכלה )במידה  .2

 השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ(. ל
 תאריכי העסקה מלאים( המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף. אישורי העסקה )כולל  .3
 )מפורסם באתר המועצה(. למועמד אישי שאלון  ו  מסמך הצהרה על קירבה משפחתית .4

 .12:00בשעה  09/2022/11 עד לתאריך   zoran.muni.il-offers@kadima-hrלכתובת מייל  
מועמדויות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או מועמדויות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו.  

פני  שר המועצה רשאית לזמן באמועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצוינו במסגרת המכרז, כ
 ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר. 

 
 בברכה                                                                                                                        

 
 משאבי אנוש                                                                                                                     

 צורן -מועצה מקומית קדימה                                                                                                     
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