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ייעוד :הובלת מערך החינוך העל יסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהל חינוך
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תחומי אחריות:
.1
.2

.3
.4
.5

.6

גיבוש מדיניות החינוך העל יסודי ברשות – מיפוי ההישגים והצרכים של הקהילה ,גיבוש חזון ומדיניות החינוך העל יסודי
ברשות בהלימה עם מדיניות משרד החינוך וחוקים בתחום החינוך.
תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב -גיבוש ויישום תכנית עבודה שנתית ורב שנתית
וקביעת יעדים ומדדי הערכה בתאום עם מנהל חינוך ברשות והגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך ,פיתוח תשתיות
והקצאת תקציבים לתוכנית שהוגדרה ומעקב אחר מימוש התקציב ויישום התוכניות תוך שמירה על איזון תקציבי.
ניהול תהליך הרישום של תלמידים לבתי הספר העל יסודיים  -פרסום פרטי הרישום בקרב תלמידי הכיתות הגבוהות בבתי
הספר היסודיים וחטיבות הביניים ברשות ,פיקוח על מערך המידע אודות מוסדות החינוך העל יסודיים ברשות.
ניהול מערך בתי הספר העל יסודיים ברשות  -מעקב ובקרה על אופן הניהול של בתי הספר תוך ראיית צרכי המערכת העל
יסודית וגיבוש מענים הולמים.
ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים על ידי הרשות  -גיוס מורים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות ואגף כ"א
בהוראה במשרד החינוך ,פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה בתחומי התוכן השונים בתאום עם מנהל ההכשרה והפיתוח
המקצועי ,העברת עובדים בהתאם לצורכי המערכת ובהלימה לנתוני כ"א משרד החינוך במחוז.
קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך בשיתוף עם מפקח העל יסודי  -הגדרה ופיקוח אחר הישגים פדגוגיים וחברתיים
של בתי הספר העל יסודיים שבאחריותו ,ייזום תוכניות להעלאת רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים וצמצום
הפערים הלימודיים ואחריות להפעלת המערך המסייע ע"פ מדיניות הרשות ,הגדלת שיעור הלומדים וקידום מניעת נשירה,
טיפול בתלמידים נושרים ותלמידים בסיכון ,בשיתוף עם הקב"ס : ,מפקח משרד החינוך על מניעת נשירה ,אגף הרווחה,
הצוות הבית ספרי ,הורים וכל גורם אחר.
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מחלקת ניהול ההון האנושי
תנאי הסף
השכלה
• בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  33לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג12/2-או תעודת
סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה
גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  11ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות
הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(
• בעל תעודת הוראה.
• המנהל יחויב לסיים בהצלחה -קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך ,לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.
ניסיון מקצועי
• עבור בעל תואר אקדמי /השכלה תורנית כאמור ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות ,בתחום החינוך העל יסודי.
• עבור הנדסאי רשום –  4שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי .
• עבור טכנאי מוסמך –  5שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.
ניסיון ניהולי
•  3שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
דרישות נוספות
• עברית ברמה גבוהה  ,ערבית יתרון
• יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות ה  -OFFICEלרבות אקסל
• ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות .
• מתן מענה לבעיות תחת אילוצים רב מערכתיים
• עבודה בצוותי עבודה
• רישיון נהיגה בתוקף
הגבלת כשירות
לפי סעיף  16לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט 1969-עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי
העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
• הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
• הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
• הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים
• בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

איוש המשרה הינו לתקופה של  12/24חודשים והמשך איושה בכפוף למציאת מימון ע"י הרשות המקומית
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
מ.א אלקסום מעודדת שילובם של עובדים בעלי מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות וזאת
מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  ,1998תיקון מס' .15
טפסים להגשת מועמדות להוריד מאתר המועצה ,את הטפסים יש להגיש בצרוף קורות חיים ,אישורי העסקה ותעודות
רלוונטיות ולמסור במח' כ"א ומשאבי אנוש קומה  10במועצה או למיילHR@alqasoum.org.il :
עד לתאריך ______02/06/2020____ :שעה 12:00 :
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