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 2020אוקטובר,  13
  76650משאבי אנוש / מכרזים / 

 

 
 מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד מנהל יחידת החינוך הקדם יסודיהנדון: 

 27/2020מספר מכרז 

 
 עיריית אריאל היחידה:

 החינוך הקדם יסודייחידת  יחידה:
דרגת המשרה 

 ודרוגה
 וג מח"ר או מנהלי מחלקת חינוךדר

 100% היקף המשרה:
מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה  ניהול .א תיאור התפקיד:

 ותקינה של ילדים עד מסגרת הקדם יסודי.

 עיקרי התפקיד: .ב
 הילדים.ניהול מערך פעילות גני 

 לגני הילדים. ושיבוץרישום 
 במערך.ותכניות חינוכיות חברתי קידום מענה פדגוגי, 

 ניהול מערך קייטנות הקיץ.

 ניהול ההון האנושי במערך.
 גני הילדים.ורכש ניהול תקציב 

 בגני הילדים. חינוכיות תכניותקידום 
 השכלה: .א תנאי הסף:

  בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או
 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 או
לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 .2012-המוסמכים, התשע"ג
 או

ית תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפני אישור הרבנות הראש
 לישראל.

 או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת  18אחרי גיל 
 ודיניבדיני שבת  וישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיהרבנות הראשית ל

 איסור והיתר(.
 
ים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי לסי יחויב יחידת החינוך הקדם יסודימנהל 

 יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. לא  מחלקת חינוך
 עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

 דרישות נוספות: .ב

 ניסיון מקצועי : 
ניסיון מקצועי של עבור בעל תואר אקדמי או השכלת תורנית כאמור לעיל 

 בתחום הגיל הרך.שנים לפחות 3
  בתחום הגיל הרך.שנים לפחות  4ניסיון מקצועי של  עבור הנדסאי רשום

 בתחום הגיל הרך. שנים לפחות  5ניסיון מקצועי של  עבור טכני רשום
 

 : ניסיון ניהולי 
 לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.יסיון שנות נ 3
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 :דרישות נוספות 
 בהתאם לצורך. -שפות

 .office -תוכנות ההכרות עם  -יישומי מחשב
העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין 

 .2011במוסדות מסויימים, תשס"א 
עובד חינוך מחויב באישור העסקתי כעובד חינוך בכתב  -הגבלת כשירות
 ממנהל הכללי.

מאפייני העשייה 
הייחודים 
 בתפקיד:

 בשעות לא שגרתיות.עבודה  .א

 ומחוצה לה.עבודה מול גורמים רבים ברשות  .ב

 מנהלת אגף החינוך כפיפות:

 מועמדות למכרז יש להגיש באתר המצורף: מנהלה:

/https://www.ariel.muni.il/491 
 .01/11/2020הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 

 .03-9061615/831לפרטים ולשאלות ניתן לפנות בטלפון: 
 המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד. מגדרית:הבהרה 

 

 
 בברכה,        

 
 בן הרוש  נאוה    

 מנהלת משאבי אנוש
 
 

 תיק מכרזים העתק:
 

https://www.ariel.muni.il/491/

