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 לשכת מנכ"ל המועצה 

 מועד להגשת מועמדותהארכת   – הגיל הרך מחלקתמנהל/ת  –  2022/32מכרז כ"א מס' 
 

 :הגיל הרך  מחלקתמנהל/ת למועצה המקומית עומר דרוש/ה 
 

 ( 100%מלאה ) :היקף משרה
 מיידית : זמינות המשרה

 בהתאם לאישור משרד הפנים חוזה אישי בדרוג בכירים /   חינוך ונוער / מח"ר :דרוג
 / בהתאם להסכמים  40-38: מתח דרגות

 החינוך   אגףמנהלת : פיפותכ
 

 :התפקיד ייעוד
 ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים 

 והטיפוליים ברשות ושותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות, ויצירת שותפויות, מנגנונים
 ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.

   :יאור התפקידת

 יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך: .1
 .בניית והטמעת תכנית עבודה שנתית בהלימה למדיניות אגף החינוך ברשות .א
 .טיפול במקרים חריגים בתחומים של בטיחות, ביטחון, אלימות ועוד בשיתוף משרד החינוך .ב

 

 משרד החינוך:מיפוי המסגרות ביישוב הנכללות בשותפות עם  .2
ניהול, מיפוי, תכלול וקידום ההדרכה הפדגוגית והפיתוח המקצועי של צוותי מעונות היום בשותפות עם   .א

 הפיקוח של משרד החינוך לגילאי לידה עד שלוש.
 .פרסום ההכשרה המקצועית לצוותים תוך ליווי ויישום המדיניות המוסכמת .ב

 

וברשות שיבטיחו   סדורים בין בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים  .3
 : רצף ואיכות טיפול מגיל לידה עד שש

 הטמעת תוכנית עבודה בהתאם לאסטרטגיה הרשותית ובהלימה למשרד החינוך.  .א
 תכלול ההדרכה הפדגוגית.  .ב
 פיתוח מקצועי של הצוותים.  .ג
 הרלוונטיים. יצירת מנגנוני עבודה ונהלים סדורים בין כל הגורמים .ד
 מעקב ובקרה על מכלול הצרכים בתחום הניהול. .ה
 שותפות בצוותי חשיבה, פורומים מקצועיים ברשות ומחוצה לה.  .ו
 בחירום.  היערכות .ז

 

המקומית, יצירת    תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות (בשיתוף עם משרד החינוך) יפוימ .4
 : הרךממשקי עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל 

 . מיפוי מסגרות החינוך הקיימות ברשות .א
 . שלוש –מתן מענה לצרכים בתחומי לידה  .ב
  הורים. קביעת סדירויות מול הגורמים הרלוונטיים כגון: הארגונים, בעלויות, מחוזות, .ג
 

פעולה בין כלל   עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי .5
 :הגורמים הרלוונטיים

 . תיאום פגישות עבודה .א
 .כתיבת תוכניות אסטרטגיות  .ב
 . כתיבת דוחות .ג
 הובלת תהליך הרישום, השיבוץ והערעורים למעונות היום. .ד



  

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

  ברמה הרך בתחום הגיל הפועלים והארגונים הגופים כל את  הכולל רשותי רך גיל פורום בצוות שותפות .6
 .המערכתית

 

  שגרה בזמן תרגילים ואימונים, נהלים הרשותי החינוך מכלול של לחירום ההיערכות בשלב מקצועי סיוע .7
 חירום:  שעת/עירוניים בזמן צוותים/החינוך מכלול  - למנהל וסיוע והשתתפות

 .שותפות בצוות החירום הרשותי .א
 .כתיבה והטמעה של נהלים רשותיים .ב
 .לקיחת חלק בתרגילים או אימונים .ג

 

 . החינוך משרדהרשות ו/או  להנחיות בהתאם שיתווספו נוספים  אחריות תחומי .8
 

   :דרישות התפקיד
 דרישות סף מחייבות:  .1

 :השכלה
בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים  

לארץ   בחוץ  הבאים:אקדמיים  מהתחומים  יותר  או  חברה  באחד  ומדעי  בריאות  רווחה,  עדיפות  )  חינוך, 
 .עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רךו/או   להתמחות בגיל הרך

  או
 הראשית לישראל    לפי אישור הרבנות  ("יורה יורה") לרבנות  עודת סמיכותת

 או
ומעבר שלוש בחינות    18שיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  יאישור לימודים בתכנית מלאה ב

לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת  
 והיתר(. ודיני איסור 

 
 ניסיון מקצועי:

 הגיל הרך.   –בעבודה עם גילאי לידה עד שש שנות ניסיון מקצועי ,  3
 . יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות

 
 ניסיון ניהולי:

 .בפיקוח חינוכי  אוניסיון בהדרכה   אוניהולי שנות ניסיון  3
 

 : דרישות נוספות .2
 בהתאם לצורך. , שפות נוספותעברית ברמה גבוהה. – שפות

 .fficeO-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב 
 ת חירום.זמינות ותפקוד במועצה בשע

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 עבודה מול גורמים רבים במועצה ומחוצה לה.  .א
 .עדכניות בתחוםהיכרות עם תחום התפתחות הילד, וההורות בגיל הרך ומגמות  .ב
 .היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך .ג
 , תוך ריבוי משימות. תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות .ד
 .יכולות ארגון וניהול ברמה גבוהה .ה
 .היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות .ו
 .ערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימותייזום, ניהול, מעקב, בקרה וה .ז
 .ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם .ח
 .עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע  .ט
 .אסרטיביות ומנהיגות .י

 .גמישות מחשבתית ופרגמטיות .יא
 



  

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 הגבלת כשירות: 
 : 8323-לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 82לפי סעיף 

 באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. עובד חינוך מחויב  .א
 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: .ב
 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.  .ג
הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש   .ד

 עובד חינוך.
 יש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים. הוכח למנהל הכללי ש  .ה
 בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.  .ו

 
 :הערות

תשומת לב המועמד לכך שהתפקיד מתוקצב וממומן על ידי משרד החינוך. משמעות הדבר הינה כי מועד   .1
תחילת העבודה, משכה או סיומה וכן, כל שינוי בתפקיד או במתכונת העבודה כפופים אף הם להנחיות משרד  

ד החינוך, המועצה  החינוך ולמועצה אין כל שיקול דעת בעניינים אלה. לפיכך, בהתאם להנחיית/דרישת משר
 רשאית ובכל עת להפסיק את הליכי המכרז ו/או לשנות מהתפקיד ו/או להודיע לעובד על סיום העסקתו.  

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .2
די המועצה, תינתן לו עדיפות  ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עוב .3

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  
 מועמדים העומדים בדרישות הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדה.  .4
האחרים  מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו   .5

 ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .6

שרה מהמשרות המפורטות בנוהל  על המועמד שייבחר למ  -(  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   .7 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

 .  2001  - ין במוסדות מסוימים, התשס"א העסקה של עברייני מ
מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים   .8

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. .9
 . 08-6291124נוספים ניתן לקבל בטלפון פרטים  .10
 כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.  .11
 04.09.22המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .12

 

 בברכה,

 מחלקת משאבי אנוש 
 מועצה מקומית עומר 
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