
 

 
 

 איבים,  אור הנר,  ארז,  ברור חיל,  גבים, דורות,  יכיני,  כפר עזה,  נחל עוז, מפלסים,  ניר עם,  רוחמה, חוות שיקמים
 SHAAR HANEGEV REGIONAL       מועצה אזורית שער הנגב

COUNCIL                               077-9802216טל':  78100ד.נ. חוף אשקלון :Tel   :'077-9802216פקסDOAR NA CHOF 

ASHKELON 78100   
www.sng.org.il 

 פומבי מכרז

 מחלקת החינוך הקדם יסודימנהל/ת 
 במועצה האזורית שער הנגב

 (כאחד נשיםל)המשרה מיועדת לגברים ו

 תיאור התפקיד:
 

ניהול מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים 

 במסגרת הקדם היסודי.

 גני הילדים.ניהול מערך פעילות  .1

 רישום ושיבוץ לגני הילדים. .2

 קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך. .3

 ניהול מערך קייטנות הקיץ. .4

 ניהול ההון האנושי במערך. .5

 אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.המחלקה כל נושא אחר בתחומי עיסוק  .6

 .מנהל מחלקת חינוך כפיפות ארגונית:
 

 דרישות התפקיד: 

  :והכשרה השכלה .1

מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה , שנרכש בבעל תואר אקדמי .1.1
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 או
-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

2012. 
 או

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

ומעבר  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 
שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים 

 .משלו הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(

 בעל תעודת הוראה. .1.2

קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים  –המנהל יחויב לסיים בהצלחה  .1.3
  מתחילת מינויו.

 עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

  :ניסיון מקצועי .2

שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל  3: כאמורעבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  .2.1
 הרך.

 .שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך 4: עבור הנדסאי רשום .2.2

 .שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך 5: עבור טכנאי רשום .2.3

 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3 :ניסיון ניהולי .3

 
  דרישות נוספות:

 : עברית ברמת שפת אם.שפות .4

 .office: היכרות עם יישומי יישומי המחשב .5
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 :הגבלת כשירות .6

 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. .6.1

 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: .6.2

 הורשע בעבירה שיש כדי לפגוע בביטחון המדינה. •

הרשעה זו אין הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור  •
 העובד ראוי לשמש כעובד חינוך.

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

 בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות. •

 יתרון לניסיון בתפקיד דומה ברשויות מקומיות. .6.3

 .ניידות עצמית .6.4

  מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:

 בלתי שגרתיות.עבודה בשעות  .1

 עבודה במצבי חירום. .2

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. .3

 
 כישורים אישיים נדרשים:

: אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה, קפדנות ודייקנות בביצוע,  יכולת תכונות אישיות
 גדול.התבטאות ברמה גבוהה בכתב ובע"פ, יכולת ניהול ותיאום, אחריות, ראש 

: יכולת קבלת החלטות, יכולת תאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, תכונות ניהול וארגון
 קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, כושר ניהול מו"מ, יכולת  ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

 
 מסגרת העבודה:

 משרה.  100%היקף משרה:  
 נוך ונוערמנהלי מחלקות חינוך/דירוג חי: דירוג

 .תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות
 
 
 
 

 12:00בשעה  2.1962. ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך
 sng.org.ilhra@: בבניין המועצה או בדוא"ל כוכי פנקרלידי 

 
 

ומסמכים המעידים על  תצלומי תעודות רלוונטיותימלאו שאלון בצירוף קורות חיים,  המעוניינים
  או באתר המועצה תחת דרושים., את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה ניסיון

 הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
. הועדה תחליט על הפניית מועמדים ועדת בחינההמועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני 

 למבחן התאמה מקצועי.
 
 

 שער הנגב -משאבי אנוש 


