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 ט' ניסן תשפ"א 

 מנהל/ת תיכון מיתר לתפקיד 11/2021 מספר  פומבימכרז 

 אגף החינוך  היחידה:  

 למנהל/ת תיכון מיתר  פומבי מכרז  תיאור המשרה:  

דרגת המשרה  
 ודירוגה:  

 או חוזה בכירים )בכפוף לאישור משרד הפנים(   הוראה

 100% היקף העסקה:  

 פומבי  סוג המכרז: 

 ייעוד :  תיאור תפקיד: 
הובלת מערך החינוך העל יסודי במועצה בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות  

 מנהל חינוך ברשות ובהסתמך על מדיניות משרד החינוך.  
גיבוש מדיניות החינוך העל יסודי ברשות, בהסתמך על מדיניות משרד החינוך כולל דרכי   .1

 מעקב והערכה לעמידה ביעדים. 
 21- פדגוגית בהלימה לתפיסת משרד החינוך והמועצה במאה ה  הובלת תהליכים לחדשנות .2
 פיתוח תהליכים חינוכיים המותאמים למגוון צורכי התלמידים .  .3
 תכנון וניהול הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב.  .4
 ניהול תהליך הרישום של תלמידים לבתי הספר העל יסודיים.  .5
 ודי ברשות. ניהול מערך בית הספר העל יס .6
 ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים על ידי הרשות.  .7
 קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.  .8
 והחינוך המשלים ברשות.  גיבוש והפעלת מערך החינוך המשלים, בשיתוף עם רכז הנוער  .9

גיבוש תכנית התפתחות האוכלוסייה ברשות, בדגש על צרכי בינוי, שינוי אזורי רישום   .10

 וכיו"ב. 

 תנאי סף: 
 : מקצועיות  והכשרותהשכלה  .1

   – ניסיון בהוראה  .א
- )בכיתות א  על־יסודיים ניסיון בהוראה בפועל חמש שנים לפחות בבתי ספר יסודיים או

ועד בכלל( המפוקחים על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין   יב
כגון עבודה כמרצה או כמתרגל  זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל,  

במסגרת או  פר"ח  כרכז  עבודה  במכללה,  או  הרשמי,   תל"ן באוניברסיטה  בחינוך 
 קרב, וכיו"ב.  תוכנית או
 

   – השכלה אקדמית  .ב
תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל  

תארים   להערכת  מהגף  שקילות  אישור  קיבל  דתי  אשר  ספר  בבית  מחו"ל.  אקדמיים 
 רצויה גם השכלה תורנית. 

 
   – השכלה הפדגוגית  .ג

לחינוך  בכיר  מוסמך  מורה  או  מוסמך  מורה  הוראה   העל־יסודי  תעודת  תעודת  או 
קבוע   על־יסודי לחינוך  הוראה  רישיון  או  הוראה  עובדי  להכשרת  מוכר  ממוסד 
בהוראה העל־יסודי  בחינוך  לעיסוק  רישיון  הוראה   או  תעודת  או  לעל־יסודי, 

 : הערות  העל־יסודי.  אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לחינוך
הדרישה   .1 על  כעונה  תוכר  חינוכית  למנהיגות  "מנדל"  הספר  בית  בוגר  תעודת 

 לתעודת הוראה. 
או רישיון לעיסוק בהוראה   העל־יסודי  לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך .2

הו   - בתעודת  להסתפק  ההוראה  אין  רישיון  לקבלת  ההליך  שהושלם  בלי  ראה 
לקבלת   או  בהוראה  אדם  לכוח  הבכיר  מהאגף  בהוראה  לעיסוק  הקבוע/הרישיון 
טופסי המועמדות למשרת   להגשת  עד המועד האחרון  לרישיון  זכאות  אישור על 
לרישיון   הדרישה  על  כעונה  חינוכי  בייעוץ  רישיון  יוכר  לא  זה  לעניין  פנויה.  ניהול 

 וע/לרישיון לעיסוק בהוראה. הוראה קב 
 תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה  .3



 

 

 
 

   –  הכשרה לניהול בית ספר .ד
לבתי   מנהלים  להכשרת  התוכנית  של  לתעודה(  זכאות  אישור  )או  סיום  תעודת 

 יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית להכשרת מנהלים  הספר.
החל   אך  "התוכנית"(,  שבו  )להלן  למועד  הקודמת  הלימודים  בשנת  בתוכנית  ללמוד 

 מתפרסמות משרות הניהול, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה.
התשפ"א( יוכל   )בשנת הלימודים  2020לדוגמה, מי שהחל את לימודיו בחודש אוקטובר  

במהלך  לגשת  המתפרסמות  בשנת   התשפ"א  למשרות  תאוישנה  ואשר 
שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את  התשפ"ב. עובד הוראה   הלימודים 

מלוא חובותיו )זכאותו( במסגרת התוכנית, יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום  
התוכנית. אם לא יסיים את מלוא החובות עד למועד סיום התוכנית, תבוטל בחירתו.  

מועמדות  יודגש כי האמור לעיל תקף אך ורק למכרזי ניהול שהתאריך האחרון להגשת  
ניהול   מכרזי  על  תחול  לא  זו  הוראה  לפיכך  התוכנית.  הסתיימה  בטרם  הוא  אליהם 
שיתפרסמו לאחר המועד של סיום התוכנית. גם בעלי תואר שני בִמנהל החינוך או תואר  
שני בניהול ובארגון של מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתוכנית להכשרת מנהלים לבתי  

הוראה זו חלה על מי שהחל את לימודיו לתואר שני   הספר כתנאי סף למכרזי ניהול. 
משנת   החל  חינוך  מערכות  וארגון  בניהול  או  החינוך  בִמנהל 

 . ואילך התשע"ב הלימודים 
 

 אלה החלופות לדרישה זו: 
אשר סיימו את   לבוגרים תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים בארץ .1

הח משרד  של  מנהלים  להכשרת  בתוכניות  האקדמיים  לימודיהם  במוסדות  ינוך 
 שקדמו לתוכנית החדשה של מכון "אבני ראשה". 

תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית ספרית לבוגרים אשר סיימו   .2
הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב   )להלן "תוכנית התשס"ט את לימודיהם בשנת

 ובר אילן ובמכללת אחווה(. 
לתואר   .3 זכאות  גבוהה  תעודת  להשכלה  מוכר  ממוסד  החינוך  בִמנהל  שני  אקדמי 

בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת  
מחו"ל   אקדמיים  בשנת   לבוגרים - תארים  לימודיהם  את  שהחלו 

 לכל המאוחר.  התשע"א  הלימודים 
במינ .4 מכהנים  מנהלים  להכשרת  ייעודית  בתוכנית  לימודים  סיום  בפועל  תעודת  וי 

 בשנת הלימודים תשפ"א. התוכנית נלמדת במוסדות האלה: 
 מכללת בית ברל 

 מכללת סמינר הקיבוצים 
 מכללת אורנים 
 מכללת אחווה 

  
יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית ההכשרה הייעודית למנהלים המכהנים במינוי בפועל,  

למועד שבו תאוישנה משרות הניהול, ייחשב  אך החל ללמוד בתוכנית בשנת הלימודים הקודמת  
 כמי שעומד בתנאי סף זה. 

 
עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את מלוא חובותיו )זכאותו( במסגרת  
התוכנית יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום התוכנית. אם לא יסיים את מלוא החובות  

 חירתו. עד למועד סיום התוכנית, תבוטל ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 : הערה
עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים לבתי  

 ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך: 
חטיבת   .1 )יסודי,  ספר  בית  כמנהל  בפועל  מכהן  המועמדות  הצגת  שבעת  מי 

כיתה על־יסודי  ביניים, החינוך   יב  עד  משרד  ידי  על  המפוקח  בכלל(  ועד 
ברציפות במשך שלוש שנים לפחות, ואושרו לו שלוש שנות ותק בניהול, ואין  
חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא עומד ביתר תנאי הסף המצוינים  

 בנספח זה. 
על, אך  עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפו  .2

ביניים, חטיבת  )יסודי,  ספר  בית  מנהל  של  בתפקיד  עד   על־יסודי שימש 
ועד בכלל( המפוקח על ידי משרד החינוך לפחות ארבע שנים במהלך   יב  כיתה

ותק   ארבע שנות  לו  ואושרו  לפני הצגת המועמדות,  עשר השנים האחרונות 
יתר תנאי הסף  בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ב

 המצוינים בנספח זה. 

 . )יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו( 
 

 : דרישות נוספות .2

 ללא הרשעה פלילית    .א

 -OFFICEה  תוכנות עם היכרות .ב

מאפייני עשייה  
 ייחודיים לתפקיד: 

או  היכרות עם מאפייניו הייחודיים של בית הספר בעקבות ניסיון בהוראה בבית ספר זה   .1
 היכרות בכל אופן אחר, ובכלל זה השתתפות בהשתלמויות בתחום מאפייניו של בית הספר. 

ביטוי   .2 לידי  תבוא  אשר  הספר,  בית  של  עתיד  תמונת  ולעצב  לתכנן  יכולת 
 עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר.  תוכנית  בבניית 

 יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות בתוך שיתוף פעולה.  .3
יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה ונעימה, בתוך מחויבות   .4

 לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה שבאחריותו. 
 ניסיון בהוראה לתלמידים עם צרכים ייחודיים.  .5
 ידיעת החוק ובקיאות בהוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר.  .6
ם חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם מוסדות ממשלתיים  יכולת לנהל קשרי .7

  ועם רשויות ציבוריות.
יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית,   .8

 גם יכולת הבעה טובה באותה שפה. 
 כושר ִמנהלי בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי.  .9

 פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס נתונים.  תוכנית נותיכולת לב .10
  לימודים רשמית.  תוכנית לימודים בית ספרית על בסיס תוכנית יכולת לבנות .11

 מנהל אגף החינוך  כפיפות:  

 
 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה בקרב עובדי   .1

   לא תידון. –/ נבחרי ציבור  המועצה

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.   .2

 עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.   הזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה  .3

 הנחיות להגשת מועמדות:
) במידה שהתואר מחו"ל    מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה   להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים

רים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה גבוהה  המקובלים באוניברסיטאות  בארץ(  יש לצרף אישור הועדה להערכת תא
נוסף   רלוונטי  חומר  וכל  הנדרש  הניסיון  על  המעידים  מסמךומסמכים  המצ"ב  בצרוף  קירבה משפחתית  על  לכתובת    הצהרה 

 . 12:00בשעה  05/04/2021יום לעד   drushim@gantik.org.il  מייל
או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו. מועמדים שיעמדו בתנאי הסף \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו

יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים  

 . ביותר
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