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 שחר עין החורש-מנהל/ת קריית החינוך מעין –2022167/מכרז פנימי/חיצוני מס' 
 

קהילתי וכושר מנהיגות לניהול קריית החינוך  -בעל/ת חזון חינוכילמועצה האזורית עמק חפר דרוש/ה מועמד/ת 
 שחר עין החורש, בי"ס שש שנתי.-מעין

 קריית החינוך פועלת במועצה האזורית עמק חפר במחוז המנהל לחינוך התיישבותי.
 

 תאור התפקיד 
 ניהול בי"ס על יסודי שש שנתי.  .1
 ניהול פדגוגי וארגוני שש שנתי. .2
 .וכוח האדם ברצף שש שנתיניהול התקציב  .3

 

 דרישות הסף למשרה

 
י"ב -שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים ) בכיתות א' 5ניסיון בהוראה בפועל של -ניסיון בהוראה

 ועד בכלל( בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה.

כלה גבוהה מחו"ל תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להש-השכלה אקדמית

 אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.

 יסודי: -ההשכלה הפדגוגית הנדרשת למשרת ניהול בבית ספר על

יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל  -רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל

 נוספים בחוזרי המנכ"ל.הכללי של משרד החינוך ובהתאם לפרסומים 

תעודת סיום )או אישור זכאות לתעודה( של התכנית החדשה להכשרת מנהלים -הכשרה לניהול בית ספר

 של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.

 החלופות לדרישה זו
אשר סיימו את לימודיהם  לבוגריםתעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים בארץ  .1

בתכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתכנית החדשה של מכון 

 "אבני ראשה".

ספרית לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם  -תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית .2

 ביב ובר אילן  ובמכללת אחווה(.בשנת התשס"ט ) להלן " תכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל א

תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד  .3

  לבוגריםלהשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל 

 אשר החלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל המאוחר.
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 רצוייםכישורים 
 יתרון לניהול של בי"ס שש שנתי. .1

הכרת מאפייניו הייחודים של בית הספר )כתוצאה מניסיון בהוראה בבית ספר זה או  מהכרה בכל  .2

 אופן אחר, ובכלל זה השתתפות בהשתלמויות בתחום מאפייניו של בית הספר(.

 תכנית. יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי בבניית .3

 יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה. .4

יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה  ונעימה תוך מחויבות לשוויון  .5

 חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה שבאחריותו.

 ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים. .6

 משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר.ידיעת חוק והוראות  .7

יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם מוסדות ממשלתיים ועם  .8

 רשויות ציבוריות.

 משרה 100% היקף המשרה:
 

 מנהלת אגף החינוך  כפיפות:
 

 בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים החלים על עובדי הוראה. שכר:

 אופן הגשת המועמדות למשרה:
 

 –דרושים/מכרזים  -חובה  למלא שאלון מועמד למשרה פנויה באתר המועצה האזורית עמק חפר )מחלקות
 המשרה המבוקשת (

 מצ"ב קישור:
 
 https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c541306f066a06f5af8ce07c9e10636e 
 

 חובה לצרף לשאלון: קורות חיים , תעודות השכלה רלוונטיות ואישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים.

 

 29.6.2022_מועד אחרון להגשת מועמדות למשרה :

את כלל האסמכתאות הנדרשות בכדי להעיד על *** לא יזומנו  לוועדת הבחינה מועמדים שלא צירפו 
 ניסיונם או השכלתם כנדרש בתנאי הסף לתפקיד***

 

 

 עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלויות על פי התאמתם לתפקיד.

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c541306f066a06f5af8ce07c9e10636e
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c541306f066a06f5af8ce07c9e10636e

