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 לשכת מנכ"ל המועצה 

 
 מנהל/ת מקיף  –  2022/26מכרז כ"א מס' 

 
 :   מנהל/ת מקיףהמקומית עומר דרוש/ה   למועצה

 
 מיידית : זמינות המשרה                              %100 :היקף משרה
 אגף החינוך מנהלת : פיפותכ בהתאם להסכמים דירוג ודרגה:

 
 : תיאור התפקיד

 וקידום החזון החינוכי המוסדי, בהלימה לחזון החינוכי הישובי.אחראי/ת על גיבוש   .א

  "בית ספר על יסודי בחוזר מנכל בסעיף "הגדרות תפקיד מנהל םעל כלל ההיבטים המפורטי  ת/אחראי .ב
 : ובפרט

  על כתיבה יעדים פדגוגיים, ערכיים, חברתיים וארגוניים הנובעים מהחזון ובנית מנגנונים  ת/אחראי .1
 והערכתם.  ליישומם

הנהלה    לניהול, רווחה, קידום ופתוח מקצועי של צוות גדול, מורכב ומגוון של עובדי הוראה,  ת/אחראי .2
 ועובדי מינהל מקצועיים. 

 ל מצויינות לכלל באי בית הספר.אחראי/ת על פיתוחה והובלתה של תרבות מוסדית ש .3

 . הובלת בית הספר התיכון בממדי מצויינות השוואתיים .4

 הלימודים.   הובלת מצויינות בכלל שכבות .5

  כניות ועל איתור וטיפוח כלל אוכלוסיות התלמידים בכל התחומים תוך ליווי והפעלת ת  ת/אחראי .6
 מועצה. בהלימה לחזון משרד החינוך והייחודיות והפיכתם לחלק מהתרבות הבית ספרית כל זאת 

חברתיים  ההפדגוגיים, הערכיים,  כניות חדשניות ועדכניות מפורטות בתחומים:ועל בניית ת  ת/אחראי .7
ואמים גם את יעדי משרד החינוך וגם את  הת והארגונים הנובעים מחזון הבית ספרי ומהיעדים שהוצבו,

 מועצה.יעדי ה

  הרחב של כלל התלמידים בבית הספר ובהם אוכלוסיותעל קידום ההישגים במובנם   ת/חראיא .8
התנהגותיים,    הישגים לימודיים, ערכים חברתיים,. )חינוך מיוחד וכן מצטיינים ומחוננים, מיוחדות

 (.כישורי חיים ועוד

 מכיר/ה את החוק, הוראות משרד החינוך ונהלי המועצה בתחומי פעילותו של בית הספר. .9

יבת  הנוגעות לחט  רד החינוךים המנחים והוראות הביצוע של משהכרה יסודית של הקוומכיר/ה   .10
 . הביניים ולחטיבה העליונה

 . מועצהוה אחראי על ניהול כלל מערכת ניהול הידע של משרד החינוך, בהתאם למדיניות בית הספר .11

 
   :דרישות התפקיד

 דרישות סף מחייבות:  .א
 :השכלה

גבוהה   תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה – השכלה אקדמית .1
 בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. 

 

בהתאם לתקנון   יסודי,-רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל – השכלה פדגוגית .2
והחלופות   בחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים המנכ"לשפורסם בחוזר 
 המפורטות שם. 

 



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

להכשרת   של התוכנית החדשה (או אישור זכאות לתעודה) תעודת סיום – הכשרה לניהול בית ספר .3
חוזר מנכ"ל משרד  או החלופות המפורטות ב  של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים מנהלים
 . החינוך

 
בתוכנית ביולי של שנת   יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית להכשרת מנהלים , אך החל ללמוד

 הלימודים הקודמת למועד הפרסום, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה. 
 
 החלופות לדרישה זו:להלן 

  לבוגרים אשר סיימו את לימודיהםתעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים בארץ  .1
של מכון   בתוכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתוכנית החדשה

 . "אבני ראשה"

  לימודיהם ספרית לבוגרים אשר סיימו את- תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית .2
 . ל אביב ובר אילן ובמכללת אחווהבאוניברסיטאות ת ("תוכנית הפיילוט")בשנת התשס"ט 

  לתואר תעודת זכאות -בשנת הלימודים התשע"א לכל המאוחר  ן/ אשר החלו את לימודיהם ת/ לבוגרים .3
אשר   אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל

 קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. 

י/ות ההוראה שלהלן פטורים/ות מהצגת תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים  עובד .4
 :לבתי ספר המפורטות לעיל

כיתה י"ב     יסודי עד  - חט"ב, על)מי שבעת הצגת המועמדות מכהן/ת בפועל כמנהל/ת בית ספר בארץ   .א
בניהול ואין חוות דעת שלילית  שנות ותק    3שנים לפחות ואושרו לו/ה    3ברציפות במשך  (  ועד בכלל

 על עבודתו/ה כמנהל/ת, והוא/היא עומד/ת ביתר תנאי הסף המצוינים במכרז זה. 
שימש/ה   .ב אך  בפועל,  ספר  בית  כמנהל/ת  מכהן/ת  אינו/  המועמדות  הצגת  שבעת  הוראה  עובד/ת 

במהלך    שנים  4לפחות  (  יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל- על  חט"ב,)של מנהל/ת בית ספר בארץ  בתפקיד  
שנות ותק בניהול ואין חוות דעת שלילית    4האחרונות לפני הצגת המועמדות ואושרו לו/ה  השנים    10

 על עבודתו/ה כמנהל/ת והוא/היא יעמוד/תעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים במכרז זה.

 
 . תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכיתיתרון לבעל/ת 

 
 :ניסיון מקצועי

(  י"ב ועד בכלל-בכיתות א')תי ספר יסודיים ו/או על יסודיים  שנים לפחות בב   5ה בפועל של  ניסיון בהורא  .1
בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון  

 עבודה כמרצה או כמתרגל/ת באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז/ת פר"ח וכיו"ב. 
 אותו מקום עבודה. מיג אישור מהממונה על משאבי אנוש להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להצ  .2
 יתרון.   –חיוביות ות דעת יון קודם בניהול בי"ס עם חויסנ .3

 

 : דרישות נוספות .ב
 : כישורים אישיים

יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי בבניית תכנית עבודה יישומית   .1
 בשיתוף עם צוות בית הספר. 

 יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה. .2

לשוויון   .3 תוך מחויבות  ונעימה,  בטוחה  ואישית  אנושית  וליצור סביבה  כפרט  ביחיד/ה  יכולת להתמקד 
 חברתי ולקידום כל תלמיד/ה ועובד/ת הוראה שבאחריותו/ה. 

 תלמידים/ות בעלי/ות צרכים ייחודיים. לשניסיון בהוראה  .4

 . ידיעת החוק ובקיאות בהוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר .5

  יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה.  .6
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 כישורים ניהוליים: 
 כושר בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי.  .1
 יכולת לבנות תכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס נתונים.  .2
 ספרית על בסיס תכנית לימודים רשמית. -יכולת לבנות תכנית לימודים בית .3
 הוראה ולמידה. חדשנות פדגוגית, כולת הנהגה, הובלה והנחיה של תהליכי חינוך, י .4
 יכולת ניהול גבוהה, יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות. .5
 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ.  .6
   .תלמידיםה הורים ועם המקדמת עם  טובה ולקיים תקשורת  יכולת   .7

 
 חירום. ת זמינות ותפקוד במועצה בשעחובת 
 עברית ואנגלית ברמה גבוהה.  –שפות 

 .  office-היכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשב 
 

 :הערות

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .1
ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .2

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  
 . מועמדים העומדים בדרישות הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדה .3
פוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו האחרים  מינוי המועמד/ת יהיה בכ  .4

 ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
ס'  לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מ .5

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל    -(  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,    2011/2
כתנאי   וזאת  יידרש  אם  עניינים  ניגוד  למניעת  הסדר  ולערוך  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון  למלא 

 לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 
למניעת   .6 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

 .  2001  - העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 
מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים   .7

אישי לכתובת:  ושאלון  בדוא"ל  במועצה,  אנוש  הגעת    Hr@omer.muni.il למשאבי  טלפונית  לוודא  )נא 
 המסמכים לאחר המשלוח(.  

 בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. .8
 . 08-6291124פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .9

 . 07.2207.המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .10

 

 

 

 ברכה,ב

 חלקת משאבי אנוש מ
 מועצה מקומית עומר 
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