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 מחלקת חינוך יסודימנהל/ת  –2202/7 חיצוני מכרז כ"א
 

    בהתאם לצורך.  ש"ש. נדרשת נכונות לביצוע ש"נ 42משרה מלאה.  היקף משרה :
 

 הסכם מנהלי מחלקות חינוך  דרוג :
 

  מנהלת יחידת החינוך במועצה כפיפות : 
 

 תיאור התפקיד : 
משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהלת  מערך החינוך היסודי במועצה בהלימה עם הנחיות וניהול הובלת 

 :  החינוך במועצה
   תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך היסודי וניהול התקציב. -
  ניהול תהליך הרישום והשיבוץ של תלמידים. -
  ניהול מערך בתי הספר היסודיים במועצה. -
 . קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך -
  ניהול תוכניות ופרויקטים ייחודיים. -

 דרישות התפקיד:
שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה  תואר אקדמי :השכלה 

  לקורות החיים. החובה ! לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף העתק תעוד –להערכת תארים 
  לקורות החיים. החובה ! לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף העתק תעודת - * תעודת הוראה

 קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת  –יחויב לסיים בהצלחה ת /* המנהל
 ותנה בסיום הקורס כאמור.ממינויו. עדכון שכרו   
 

יש  חובה !שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות בתחום החינוך היסודי.  3של ניסיון  :ניסיון מקצועי

ושנה ועד חודש ושנה  יש לצרף אסמכתאות פרט את הניסיון בקורות החיים, כולל משך העיסוק מחודש ל
 לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף אישורים כנדרש. -הנ"ל  ןעל הניסיו

 

פרט את הניסיון יש ל חובה ! -שנים לפחות  3ך עובדים או יותר במש 5ניסיון ניהולי של   ניסיון ניהולי:

 -הנ"ל  ןיש לצרף אסמכתאות על הניסיובקורות החיים, כולל משך העיסוק מחודש ושנה ועד חודש ושנה 
 לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף אישורים כנדרש.

 

 דרישות נוספות : 
 עברית ברמה גבוהה.שפות : 

 לרבות אקסל.  . OFFICE שליטה מלאה בעבודה במשרד ממוחשב ובתוכנות יישומי מחשב :
 

אחד מאלה : הורשע בעברה שיש בה בכדי  מועמד איננו יוכל לעסוק בתחום אם נתקייםהגבלת כשירות : 

לפגוע בביטחון המדינה, הורשע בעברה אחרת שיש עמה קלון והמנכ"ל סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד 
ראוי לשמש עובד חינוך, הוכח למנכ"ל שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים, בגיר 

 שהורשע בעברות מין.
  

 :  םייחודיימאפייני עשייה 
 מתן מענה לבעיות תחת אילוצים רב מערכתיים, ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים בתוך ומחוץ למועצה

 עבודה בצוותי עבודה, ייצוגיות
 
 
 

mailto:Hr_1@mta.org.il
mailto:Hr_2@mta.org.il


 
 228000מועצה אזורית מטה אשר ד.נ. גליל מערבי, מיקוד 

 04-9879752פקס:  04-9879405/414/620/764: טלפון -משאבי אנוש 
Hr_1@mta.org.il  Hr_2@mta.org.il    hr_4@mta.org.il  hila@mta.org.il 

 

\\mahr\hr-docs\רכז בתי ספר  7\2022גיוס עובדים \גיוס עובדים\משאבי אנוש

 docx.1394161\יסודיים

 

 המועצה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.

 הליכי המיון הצפויים למשרה: 
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -
 מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.   -

 יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
 ולם במועצה.בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג ה -

 

מכרזים.  –לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר 
region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matte  

 . 17/05/2022  –הגשת מועמדות עד לתאריך 
 

 תאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.מועמדים מ

                                                                                                                    משה דוידוביץ
 ראש המועצה                                                                                                    
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