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 תאור התפקיד
 

תי החינוך הפורמלי, ובכלל זה ניהול ופיקוח גיבוש חזון, התוויה וביצוע של מדיניות שירו .1
הספר היסודיים, בחינוך העל -ירותי חינוך בבתיעל שירותי חינוך בגני ילדים ופיקוח על ש

 יסודי, שירות פסיכולוגי במערכת החינוך ועוד.
 

 הגדרת הצרכים, הכנת תוכנית עבודה ותקציב שנתיים של המחלקה, בהתאם להנחית  .2
 והגשתם לאישור הגופים המוסמכים. המועצה  מנכ"לו/או ראש הרשות 

 

ת, ובכלל זה אחריות לביצוע ואכיפת חוקי הפעלת מערכת החינוך בתחום הרשות המקומי .3
החינוך בהתאם להוראות משרד החינוך, קיום ושלמות מוסדות החינוך בישוב לרבות 

אחזקתם, מתן שירותי חינוך, ביצוע שיבוצי תלמידים כולל ועדות השמה, תכנון, ביצוע 
 ופיקוח על מערך הסעות תלמידים ועובדי הוראה.

 

 המשתמע,לרבות :ניהול מחלקת החינוך על כל  .4
 

עדרות יתכנון וניצול משאבי אנוש, גיוס עובדים, ניוד עובדים במחלקה, פיקוח על ה .א
 ונוכחות עובדים בהתאם למדיניות הנקבעת ע"י ראש הרשות ומנהל משאבי אנוש.

 

יזום והגדרת צורכי רכש למערך החינוך, בהתאם לתקציב המחלקה והעברתם  .ב
 ליחידת הרכש.

 

 כיות ופדגוגיות במסגרת החינוך הפורמלי.הנהגת יוזמות חינו .ג
 

ניהול המחלקה בהתאם לכללי מינהל תקין, עפ"י הנחיות מרכז השלטון המקומי,  .ד
 ומזכיר/גזבר  הרשות.

 

 אלפי מנשה.קשר עם  המוסדות התיכוניים בה לומדים ילדי  .ה
 
 ניהול יחידת גני הילדים במערכת החינוך. .ו
 

 ישוב, לרבות:דת גני הילדים בייניהול והפעלה של יח .5

 

 פריסה של גני הילדים.אחריות לביצוע  .א

 

אחריות לתכנון הרישום והשיבוץ לגני ילדים לקראת כל שנת  .ב
 לימודים חדשה ולפיקוח עליהם.

 
אחריות לתכנונו ולניהולו של מערך כ"א בגנים, הכולל עוזרות גננות  .ג

וכחות , לרבות מילוי דיווחי נוממלאות מקום ולפיקוח עליו
 ת ו/או שינויים בנתוני העסקה.יוועדריוה

 
לרבות מעקב אחר  ,של גני הילדיםשוטף האחריות לתפעול   .ד

תחזוקתם )מבנה, ציוד, גינון וכדו'( , בדיקת תכנית עבודתם, קיום 
ריכוז דרישות לציוד וחומרים  ,ביקורות נוכחות לעובדות בגן

ואספקתם, מעקב חודשי אחר ההוצאות השוטפות, ארגון טקסים 
 ת וכו'.וחגיגו



 
כניות השתלמות, "י הכנת תאחריות לארגון השתלמויות לעובדות ע .ה

הפעלתן ומעקב אחר ביצוען, תוך תיאום עם מנהל כ"א ברשות 
 המקומית.

 
 ת המקום.וקיום פעולות רווחה לציבור העוזרות, הגננות וממלא .ו
 

הכנת תכנית עבודה לעובדי גני הילדים בהתאם לתקציב המאושר,  .ז
  וטפת ותכנית פיתוח.לרבות פעילות ש

 
, גיבוש וקביעת מדיניות מקצועית למתן שירותים פסיכולוגיים ברשות המקומית .6

 פיקוח ומעקב אחר עבודת השירות הפסיכולוגי. לרבות
 

והכנת תכניות פיתוח לזמן ארוך ולזמן קצר בתיאום עם משרד ך כנית אב לחינוהכנת ת .7
 החינוך ועם ראש הרשות המקומית ומזכיר המועצה.

 

עבודה מול הקהילה, ציבור התושבים, ועדת החינוך בכל הקשור לקביעת דגשים להתמקדות  .8
 מערכת החינוך, קבלת משוב ומתן מענה לבקשות ותלונות התושבים בתחומי החינוך.

 

הגדרת צרכים בנושא פיתוח מבני חינוך וקהילה, בהתאם להנחיות ראש הרשות, בתאום  .9
 עם הגזבר, ומהנדס המועצה.

 

 והשתתפות בישיבות. ועדת החינוך קיום קשר הדוק עם  .10
 

מנהלים בהתאם  להנחיות שותפות במטה המקצועי המנהל את המועצה, השתתפות בישיבות  .11
 ראש הרשות ומזכיר המועצה.

 

קיום קשר עם משרדי ממשלה, מוסדות  ממלכתיים, גורמים מממנים לצורך גיוס משאבי  .12
 חינוך ומשאבים כספיים.

 

רת דיווחים נדרשים למוסדות ממלכתיים ולגורמי משרד החינוך, ומשרדי הכנת והעב .13
 הממשלה בהתאם לדרישה ולצורך.

 

 ביצוע מטלות נוספות בתחום הרחב של העיסוק בהתאם לקביעת ראש הרשות. .14
 

 

 כ פ י פ ו ת 
 

 המועצה. נכ"ללמאו /ובד/ת כפופ/ה לראש הרשות המקומית והע . 1
 

 .מערכת החינוךי העובד/ת ממונה על עובד . 2

 העובד/ת מונחה/ית מקצועית ע"י משרד החינוך. . 3

 
 דרישות משרה

 

ת תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר או של מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו /בעל .1
 השר לענין זה, או מי שנתקיימו בו כל אלה:

 ראל.בידו שתי סמיכות לרבות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית ביש .א

בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר  .ב
 הגיעו לגיל שמונה עשרה.

 עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. .ג
 

 הוא בעל/ת תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע. .2

 

קורס להכשרת מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המנהל/ת י/תחויב לסיים בהצלחה  .3
המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי. עדכון שכרו/ה מותנה בסיום הקורס 

 כאמור. 



 
 
 
 
 
 שנים לפחות באחד מן התחומים הר"מ: 3מקצועי של  ןבעל/ת  ניסיו . 4
 

 .ניהול מוסד  חינוכי  .א

 ך.בעל/ת תפקיד ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינו .ב
 

תינתן עדיפות לבעלי השתלמויות במינהל חינוכי, הכשרת מנהלים, שימושי מחשב  . 5
 במינהל, ויחסי אנוש במינהל.

 

 
 התפקיד מחייב עבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות. . 6
 

 שיון נהיגה  ) במידה והרשות תחליט , יוקצה רכב ליסינג לעובד/ת(.יבעל רכב ור . 7
 
 ירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.היעדר הרשעה בעב . 8
 
 

 כישורים אישיים נדרשים 
 

 כושר ארגון וניהול, יכולת הנעת עובדים, עבודת צוות, יחסי אנוש תקינים. . 1
 

 כושר קבלת החלטות גבוה, לרבות בתנאי אי וודאות.  . 2
 

 יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ועמידה בקונפליקטים.  . 3
 

 כתב ובעל פה.יכול התבטאות ב . 4
 

 יכולת ארגון ותכנון, יוזמה ומעוף.  . 5
 

 יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים. . 6
 

 אמינות ויושר אישי. . 7
 

 יכולת עבודה מול קהל. . 8
 

קורות חיים, תעודות על שאלון, בכתב בצרוף  להגיש מועמדותם/ןהמועמדים/ות מתבקשים/ות 
 . ות המועצהלידי מזכיר ולהמציאםקודם, השכלה, המלצות, ופרוט ניסיון 

 

לפניה יצורף תיאור החזון החינוכי של המועמד/ת כפי שבכוונתו/ה להגשימו במידה ויזכה 
 אחד( בכתב יד. בתפקיד )עד עמוד

 
 המועצה, יעקב אוחיון,  מנכ"לבדבר פרטים נוספים על המשרה, נא לפנות ל

 .09-9538250בטלפון מס' 
 

 חתשע" אדרב 'כ רביעייום ל למשרה מוארך עד מועמדותת האחרון להגש המועד
  .13:00בשעה  7.3.2018 -ה
 

אדר תשע"ח כ"א ב שיום חמי, בילמחרתם תתקיים ועדת בחינה לראיון המועמדי
  מנשה., אלפי 116לבוע , ברח' גבבניין המועצה 9:30בשעה  8.3.18-ה

      
    

 
 רב, בכבוד    

 

 יעקב אוחיון            
 המועצה     מנכ"ל         

 


