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מכרז כ"א חיצוני מס' 3496/
ראש מינהל חינוך וקהילה



התפקיד:ראשמינהלחינוךוקהילה

היקף משרה:מלאה

דירוג לשכר ותנאי עבודה : דירוג מנהלי מחלקות בחינוך/שכר בכירים בהתאם לאישור משרד
הפנים

כפיפות:ראשהרשות

ייעוד :גיבושועיצובשלהמדיניותבתחוםהחינוךברשות,ברוחהמדיניותהעירוניתובהלימהעם
הנחיותמשרדהחינוך,וניהולהמערךהחינוכיברשותהמקומיתלמעןהוצאתהלפועל.

תאור התפקיד:
 .6התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך-
 גיבוש חזון ומדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית ,בהלימה עם מדיניות משרד
החינוךועםחוקיםבתחוםהחינוך.
 הטמעתהמדיניותוהחזוןבקרבעובדיהאגףובמוסדותהחינוך.
 התוויית תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות לאגף החינוך ,והבאתן לאישור הדרג
הבכיר.
 עדכוןתוכניותהעבודהבהתאםלצרכיםולשינוייםהשוטפיםברשותהמקומית
 .1ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר היסודיים והעל -יסודיים (להלן:
מוסדות חינוך)-
 תכנוןאזוריהרישוםלמוסדותהחינוך.
 גיבושקריטריוניםותנאיסףלקבלתתלמידיםלמוסדותהחינוךהשונים.
 פיתוחתהליכיעבודהלרישוםלמוסדותהחינוךוהטמעתםבאגףובמוסדותהחינוך.
 הפקת חוברת רישום המיועדת להורים ,אשר מכילה מידע אודות ההליך ומועד
הרישום.
 רישוםושיבוץשלתלמידיםלמוסדותהחינוךלקראתשנתהלימודיםהחדשה.
 טיפולבמקריםחריגיםובקשייםבמהלךהרישום(דוגמתאיחורברישום).
 מעקבובקרהאחרתהליךהרישוםהמתבצעבמוסדותהחינוך.
 פיתוח,שיפורותפעוללוגיסטישלהליךהרישום,והעסקתכוחאדםייעודילכך.
 .4ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר הייסודיים והעל יסודיים-
 הדרכהובקרהשלמנהליהמחלקותבמנהלהחינוך.
 בחינהואישורשלתכניתהעבודההשנתיתשלכלמוסד.
 מעקבאחריישוםתכניתהעבודההשנתית.
 ביצוע מעקב על אופן הניהול של בתי הספר ,לרבות קיום קשר שוטף עם מנהלי
המוסדות,ניהולישיבותוטיפולבליקוייםובבעיות.
 טיפול במצבת עובדי הוראה ,קביעת תקני הוראה ,טיפול בפורשים ,מתפטרים
ומפוטרים.
 השתתפותבוועדותמכרזיםלגיוסמנהליםלמוסדותחינוך.
 יצירת מנגנונים להעלאת רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים בני כל שכבות
הגיל,וצמצוםהפעריםהלימודייםביניהם.
 פיתוח מערך פסג"ה (פיתוח סגל הוראה) ,קידום תוכניות הכשרה והשתלמויות של
צוותיהחינוך.
 קידוםפרויקטיםלהעשרהחינוכיתוחברתיתשלהתלמידים.
 ייזוםוקידוםשלתכניותלטיפוחהאקליםהחברתיולמניעתהאלימות.
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 מעקב אחר תלמידים בעלי קשיים חברתיים ,קשיי למידה ,בעיות גיל ההתבגרות
ומשברים אישיים ,ומציאת פתרונות בעבורם בשיתוף עם הצוות החינוכי ,השירות
הפסיכולוגי-חינוכי(שפ"ח)וההורים.
 ייזום פעולות למניעת נשירהוטיפולבתלמידים נושרים,בשיתוףקציןביקורסדיר,
אגףהרווחה,הצוותהביתספרי,הוריםוכלגורםרלוונטינוסף.
 השתתפותבוועדותשיבוץוהשמה.
 הסדרת היסעים לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים הלומדים במוסדות חינוך
ברשויותאחרות.
ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם-
 הנחיה,הדרכהובקרהשלמנהלמחלקת/מדורגניילדים.
 בקרה על מערך כוח האדם בגני הילדים ובכלל זה גננות ,עוזרות לגננות וממלאות
מקום.
 בקרהעלהשתלמויותשלצוותיהחינוךבגניהילדים.
 קיוםקשרעםגננותוטיפולבליקוייםובבעיות.
 מעקבומציאתפתרונותעבורילדיםבעליקשייםמסוגיםשונים.
 קידוםתוכניותלהעשרהחינוכיתשלהילדים,ובכללזה"סלתרבות".
ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) ומעקב על פעילותו-
 מתןהנחיותופיקוחעלתהליכיעבודההמתקיימיםבשפ"ח,תוךהתמקדותבקשרשל
השפ"חעםמוסדותהחינוך.
 טיפולבבעיותוהסדרתליקוייםהמתגליםבתהליכיהעבודהבשפ"ח.
קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך-
 בחינה והתוויה של דרכים ליישומן ולתקצובן של יוזמות פדגוגיות וחברתיות
במוסדותהחינוך.
 עידוד יוזמות של צוותי חינוך ,תלמידים ,הורים ,עמותות וכיוצ"ב לפיתוח תכניות
חברתיותבמוסדותהחינוך.
 ליווי,מעקבובקרהאחרהיוזמותהמיושמותבפועלואחרתכניותהלימודיםותכניות
חינוכיותהמתקיימותבמוסדותהחינוך.
 הערכתהתוכניותלשםשיפורןבעתיד.
 מעקבוליווישלפרויקט"מחויבותאישית"בבתיספר.
טיפול בנושאי הצטיידות ,רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך-
 ניהולהפיקוחעלסביבהפיזיתנאותהבמוסדותהחינוך(לרבותמבנים,גנים,מתקני
משחקים,מתקניספורט,ריהוט,ציוד,תאורה).
 ריכוזבקשותהצטיידותורכשהמגיעותממוסדותהחינוך.
 בחינתבקשות,קבלתהצעותמחירוהבאתןלוועדתרכש.בתיאוםעםאגףהכספים.
 התקשרותעםספקיםוקבלניםופיקוחעלעבודתם.
 תיאום עבודות תחזוקה בהיקפים גדולים במוסדות החינוך ,ובפרט תיאום שיפוצי
קיץ.
ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות-
 מתןדיווחיםועדכוניםלדרגהבכירברשותהמקומית.
 מתן חוות דעת מקצועית בדיונים ובישיבות ברשות המקומית ,כולל הצגת נושאים
בפנימועצתהרשותבמידתהצורך.
 מסירהוקבלהשלמידעוכןהתייעצותעםגורמיםרלוונטייםבמשרדהחינוך.
תרבות-
אחריותעל הכנת והובלת תוכניתהעבודהשלהרשותבתחוםהתרבותולאירועיהרשות
ופעילותהעשרה.
אחריות על מרכז צעירים ,הובלתמרכזצעיריםבהתאםלמדיניותהרשות
רווחה ,אחריותעלריכוזוהובלתתוכניותרווחהלילדיםונוער
קליטה ואיכלוס ,אחריותעלריכוזוהובלתתוכניותהרשותבתחוםהקליטהוהאיכלוס
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 .64אחראי על ריכוז ובניית תוכניות לילד ולנוער ,איגוד משאבי הרשות וגופים נוספים
לפעילות רווחתית במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
 .63איגום כל האגפים הקשורים בילד ונוער ברשות המקומית.

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:
 איזוןביןצרכימערכתהחינוךהמקומיתלביןאילוציהתקציב.
 עבודהבשעותלאשגרתיות.
דרישות סף:

השכלה:
 .1בעל תואראקדמישנרכשבמוסדהמוכרע"יהמועצהלהשכלהגבוהה,אושקיבלהכרה
מהמחלקהלהערכתתאריםאקדמייםבחו"לאו מישנתקיימובוכלאלה:
א .בידיו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית
בישראל.
ב .בידואישורשלמדתכניתמלאהבישיבהגבוההאובכולל6שניםלפחותלאחרהגיעו
לגיל.11
ג .עברשלושבחינותלפחותמתוךמכלולהבחינותשמקיימתהרבנותהראשיתלישראל.
 .2בעלתעודתהוראה,תעודתהסמכה,אורישיוןהוראהקבוע.
 .3המנהליחוייבלסייםבהצלחהקורסלהדרכתמנהלימחלקתחינוך,לאיאוחרמשנתיים
מתחילתמינויו.עדכוןשכרומותנהבסיוםהקורסכאמור.


ניסיון מקצועי:
4שנותניסיוןכמנהלמוסדחינוךאובתפקידניהולחינוכי.

דרישות נוספות:
 שפות-עבריתואנגליתברמהגבוהה.
 יישומימחשב-היכרותעםתוכנותOFFICE
 רישוםפלילי-היעדרהרשעהבעבירהשבנסיבותהענייןישעמהקלון.

כישורים אישיים:כושרניהולעובדיםוהנעתם,יכולתקבלתהחלטות,כושרהתבטאותבכתב
ובע"פ,יכולתארגוןותכנון,יוזמהומעוף,כושרניהולמו"מויכולתייצוגהרשותבפניגורמים
חיצוניים,יכולתהתנהלותבמצבילחץ,פיקוחובקרה,נשיאהבאחריות,ידיעתשפותנוספות.
בעלרכבורישיוןנהיגהבתוקף.נכונותלעבודהבשעותבלתישגרתיות,מעברלשעותהעבודה
המקובלות.ביןמועמדיםלתפקידשהםבעליכישוריםדומיםתינתןעדיפותלתושבינצרת-
עיליתאומישהתחייבמראשלעבורלעירתוךחצישנה,תוךתקופתהניסיון.

המעונייניםיגישואתהצעותיהםע"גטופס,אותוניתןלקבלבאגףמשאביאנושבעירייהבצירוף
קורותחייםותעודותמתאימותעדלאיאוחרמתאריך18.11.116/בשעה.61.11

לבירורים יש לפנות לאגף משאבי אנוש בעירייה לגב' דיאנה ורור בטל . 44-6441252/1142או
במייל.diana@nallit.org.il


המכרזנכתבבלשוןזכראךמופנהלגבריםונשיםכאחד.

________________________________ __________________________
Municipality of Nazareth-Illit, Israel
עיריית נצרת עילית
רח' גלבוע  ,61נצרת עילית  ,68171טל 04-6478952 .פקס04-6565766 :
http://www.nazareth-illit.muni.il

