
 

 

 
 

 

 
 07/201911/תאריך פרסום המכרז :  

 2019-14 חיצוני מכרז כ"א
 מועצה אזורית גולן

 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

  מנהל/ת קדם יסודי -מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 תיאור התפקיד: 

  מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה הובלת מערך
 של ילדים במסגרת הקדם יסודי.

 

 : אחריות תחומי

 ניהול מערך פעילות גני הילדים .1
  גיבוש והתווית המדיניות מוסדות החינוך לגיל הרך בשיתוף המפקח על גני

 הילדים ומנהל אגף החינוך והטמעת המדיניות בגני הילדים.
  הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידת גני הילדים בהלימה עם מדיניות אגף

החינוך, בתיאום עם מנהל חינוך ובשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי במשרד 
 החינוך.

  פיתוח תשתיות והקצאת תקציבים לתכנית שהוגדרה, בתיאום עם מנהל
 חינוך ברשות.

 .מעקב אחר מימוש התקציב ומניעת חריגות 
 ות נוספות הנגזרות מתחום אחריות זה.ביצוע משימ 

רישום ושיבוץ לגני הילדים על כלל המשימות הנגזרות מתחום אחריות זה עפ"י  .2
 משרד הפנים.

 קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך .3
  מעקב אחר הטיפול בילדים בעלי קשיים מסוגים שונים ובפרט ילדי החינוך

 המיוחד, בשיתוף מלא עם מפקחי משרד החינוך.
  פיקוח על יישום תכניות העבודה השנתיות ועמידה ביעדים הפדגוגיים

 שהוגדרו.
 .בניית תכנית העשרה שנתית לכל גני הילדים 
 .ביצוע משימות נוספות הנגזרות מתחום אחריות זה 

 ניהול מערך קייטנות. .4
 ניהול ההון האנושי במערך. .5

  הסדירה ביצוע מעקב ובקרה של נוכחות סייעות בגני הילדים והופעתן
 בהתאם לשעות פעילות הגן.

 )ייזום השתלמויות לטיפוח הצוות בגני הילדים )סייעות 
  גיוס, מיון ושיבוץ סייעות במילוי מקום במהלך השנה ובחודשי הקיץ בתיאום

 עם אגף משאבי אנוש.
 .העברת עובדים בתוך מערך בהתאם לצורך 
  אירגוניים וחוץ ממשקי עבודה שוטפים מול גורמים בישובים, ממשקים פנים

 אירגוניים.
 .ביצוע משימות נוספות הנגזרות מתחום אחריות זה 

 ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישות וצרכי התפקיד. .6
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
  דרישות התפקיד:

 השכלה:

  תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ. 

  הטכנאים המוסמכים, לחוק ההנדסאים ו 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף
 באותם התחומים. 2012 -התשע"ג

 או
  תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל 

 או
  ,18שנים לפחות אחרי גיל  6אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל 

 2בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) 3ומעבר 
 יתר( הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור וה 3-מ
 

 בעל תעודת הוראה 
 קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש  -המנהל/ת יחוייב לסיים בהצלחה

 שנים לתחילת מינויו.
   ניסיון מקצועי:

  מקצועי לפחות  ניסיון שנות 3 כאמור לעיל:או השכלה תורנית עבור בעל תואר אקדמי

 בתחום החינוך הרך.

  מקצועי לפחות בתחום החינוך הרך. ניסיון שנות 4 :הנדסאי רשוםעבור 

  :מקצועי לפחות בתחום החינוך הרך. ניסיון שנות 5עבור טכנאי רשום 

 ניסיון ניהולי:

 .שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה 

 הגבלת כשירות:

 .עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי 

 אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: העובד 
 הורשע בעבירה שיש בה לפגוע בביטחון המדינה. .א
הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו  .ב

 לשמש עובד חינוך.אין העובד ראוי 

הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על  .ג

 תלמידים.

 ר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.בגי .ד

הנהגה  יכולתארגון ותכנון,  ניהול,, יכולת תקשורת בין אישית גבוהה שורים אישיים:כי

 פיתוח והנחיית צוות. מיומנויות  יוזמה ומעוף,עצמאות,  בעל/ת , במערכת

זמינות גבוהה בעת , גמישותייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה,  :מאפייני עשייה ייחודיים

 שליטה מלאה בתוכנות מחשב.עבודה בשעות בלתי שגרתיות, מוטיבציה ונכונות להצורך, 

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. ,ניידות חובה

   100% :היקף משרה

 מנהל/ת אגף חינוך :כפיפות

  להסכמים הקיבוציים(מנהלי מחלקות חינוך )דרגה בהתאם לנתונים אישיים ובהתאם  דירוג:

 01/09/2019 תחילת עבודה:

 *המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד.

בצירוף קורות חיים, , למלא שאלון אישי ולשלוח מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות

, אביטל שדה-למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן ,פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות

hr@megolan.org.il  , :12900קצרין  13ת.ד. ,  6964170-4-153פקס. 

 .12:00ועד השעה  , תשע"טבתמוז' טו 18/07/2019', היום מועד אחרון לקבלת הצעות: 
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