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 4/19 /חיצוניפנימימכרז 

 למועצה האזורית חוף אשקלון 
  פרויקטים בחינוךרכז/ת ו ת גני ילדיםמנהל/דרוש/ה 

 
 %100משרה:  היקף

 מנהלת אגף חינוךכפיפות: 
 :התפקיד תיאור

  50%בחינוך ב  פרויקטיםורכז/ת  50%מנהל/ת גני ילדים ב . 

 תומנהל הילדים גני על המפקח בשיתוף הרך לגיל החינוך מוסדות מדיניות והתווית גיבוש 
 .המדיניות בגני הילדים והטמעת החינוך אגף

 בתיאום, החינוך אגף מדיניות עם בהלימה גני הילדים' ליח שנתית עבודה תכנית הכנת 
 קדם יסודי במשרד החינוך. לחינוך האגף ובשיתוף חינוך מנהלת עם

  ניהול המערך השוטף של גני הילדים במוא"ז חוף אשקלון משלב הקליטה והרישום ועד
 .לסוף שנה

 בניית מערך קייטנות לחודשי הקיץ בגנים. 

 כניתת י"עפ, אוגוסט מחודש יאוחר לא י הילדיםגנ לכל שנתית העשרה תכנית בניית 
 .הלימודים שנת תקציבי בתום איזון על ושמירה החינוך משרד

 פעילותה לשעות בהתאם הסדירה והופעתן וסייעות גננות נוכחות של ובקרה מעקב ביצוע.  

 עם בתיאום, הקיץ ובחודשי השנה במהלך מקום במילוי סייעות ושיבוץ מיון, גיוס 
 .לצורך בהתאם המערך בתוך עובדים העברתו .אנוש מחלקת משאבי

 ניהול פרוייקטים בתחום החינוך במגוון גילאים ובשלל תחומי החינוך. 
 דתנאי סף לתפקי

 
 השכלה

  בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל
או הנדסאי או טכנאי רשום  .הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

או תעודת  .72/2-התשע"ג ,ההנדסאים והטכנאים המוסמכים לחוק 33בהתאם לסעיף 
סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים 

ומעבר שלוש  71בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 
ראל (שתיים בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית ליש

 .)משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

  בעל/ת תעודת הוראה.  

  המנהל/ת יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מח' חינוך, לא יאוחר משלוש שנים
 .מתחילת מינויו

 
 ניסיון מקצועי

  לפחות שנות ניסיון מקצועי  3 –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור
 .בתחום

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

 עבור טכנאי מוסמך שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך. 

 
 ניסיון ניהולי

  שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירהשלוש. 
 
 



 :נוספות תפקיד דרישות

 ה תוכנות עם היכרות - OFFICE. 

  דרוג המח"ר 
 

שאלון למועמד למשרה פנויה,   על גביהצעת מועמדות יש להגיש למשרד משאבי אנוש  
 והמלצות., קורות חיים, תעודות על השכלהאותו ניתן להוריד מאתר המועצה, יש לצרף 

 .12:00בשעה  14.04.19הצעות תתקבלנה עד 
 וגברים כאחד.המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים               

 
 

 בכבוד רב ,                                                                                                                  
 גלית קקון                                                                                                                 

 מנהלת מש"א                                                                                                                


