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  התפקיד תואר

  יסודי הקדם החינוך יחידת ת/מנהל

 

 החינוך משרד לאישור בהתאם – ודרגה דרוג

 

  100% – משרה הקיף

 

 :התפקיד תיאור

 :תפקידו עיקרי יסודי הקדם במסגרת עד ילדים של ותקינה נאותה התפתחות  שיאפשר באופן והפעלתם הרך לגיל חינוך מוסדות ניהול

 

 ילדים גני פעילות מערך ניהול. 

 ילדים לגני ושיבוץ רישום 

 במערך והחברתי הפטגוגי המענה קידום . 

 הקיץ קיטנות מערך ניהול. 

 במערך האנושי ההון ניהול. 

 

  – התפקיד דרישות

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

  או

 2012 ג"התשע, המוסמכים וטכנאים ההנדסאים לחוק 39 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי 

  או

 לישראל הראשית הרבנות אישור לפי"( יורה יורה)" סמיכותלרבנות תעודת  

 או

 הבחינות מכלול מתוך לפחות בחינות שלוש ומעבר  18 גיל אחרי לפחות שנים שש, בכולל או גבוהה בישיבה מלאה בתוכנית לימודים אישור 

 (.והיתר איסור יניוד שבת בדיני יהיו הבחינות משלוש שתיים. )לישראל הראשית הרבנות שמקיימת

 הוראה תעודת בעל 

 מינויו מתחילת שנים משלוש יואחר לא, חינוך מחלקת מנהלי להדרכת קורס – בהצלחה לסיים יחויב -המנהל  

 

  –מקצועי ניסיון

  הרך הגיל בתחום לפחות מקצועי ניסיון שנות 3 -כאמור תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל עבור

 

  -ניהולי ניסון

  ישירה בכפיפות עובדים צוות בניהול לפחות ניסיון שנות 3

 -נוספות דרישות

 OFFICE -ה  תוכנות עם היכרות – מחשב יישומי

  -כשירות הגבלות

 הכללי מהמנהל בכתב חינוך כעובד העסקתו באישור מחויב חינוך עובד. 

 מאלה אחד נתקיים אם  בחינוך לעסוק יכול אינו העובד: 
 

 המדינה בביטחון לפגוע כדי בה שיש בעבירה הורשע. 
 חינוך כעובד לשמש ראוי העובד אין זו ההרשאה לאור כי סבור הכללי והמנהל קלון עמה שיש אחרת הבעביר הורשע  

 תלמידים עם מזיקה השפעה משום העובד של בהתנהגותו שיש הכללי למנהל הוכח. 

 להוראות בהתאם מין בעבירות שהורשע בגיר. 

 גרתיותש בלתי בשעות עבודה  

 לה ומחוצה ברשות רבים גורמים מול עבודה. 

 



 
 

 
 כאחד וגברים לנשים פונה המודעה

 אלה להליכים בכפופה תהיה שתתקבל החלטה וכל משפטיות ערכאות בפני מצוי שבנדון המכרז כי המועמדים לב לתשומת

  רלוונטיות ותעודות חיים קורות בצרוף להגיש יש הטפסים את המועצה מאתר להוריד מועמדות להגשת טפסים

 12:00 שעה 24/06/19 לתאריך עד במועצה 3 קומה אנוש ומשאבי א"כ' במח ולמסור
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