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 עיריית מעלה אדומים

 אגף חינוך
 

 דרוש/ה
 

 ובתי ספר על יסודיים למצוינותמנהל מחלקה  תפקיד:
 למנהל אגף החינוך כפיפות:

 מלאהמשרה  היקף משרה:
 

 תיאור תפקיד:
העשייה  לשדרוגקידום יוזמות ותכניות  ,ן מענה פדגוגי ומנהלי לבתי הספרמת  - על יסודי

העלאה מתמדת של מרכיבי האיכות וקידום הישגים בחטיבות ובתיכונים.   ,החינוכית ערכית
ליווי מנהלי בתי הספר בכל היבטי   ,מדידה והערכה בכל מערכת החינוך ,בתעודות הבגרות

 קשר מתמיד עם רשתות החינוך.  ,התפקוד
פיקוח ובקרה תכלול ניהול   במוסדות חינוך. המצוינותליווי ושדרוג מתמיד של תפיסת  - מצוינות

מערכת ב למצוינותחדשות  ייחודיותפיתוח תכניות   ,בבתי הספרהתכניות ו המצוינותזי לכל מרכ
ממשקי עבודה בניית  ברצף רב שנתי. המצוינותמיפוי כל התלמידים והכוונתם למיצוי   החינוך.

יים ניהול ההיבטים הפדגוג ,ושיתופי פעולה עם המערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית בעיר
 והלוגיסטיים של התחום.

 ייזום וליווי פרויקטים בעירייה בהתאם למדיניות אגף החינוך ולצורכי המערכת.
 ניהול מרכזי המצוינות העירוניים.

 
 :דרישות התפקיד

 תעודת הוראה. חינוכי במנהלתואר שני השכלה: 
 

 : ניסיון מקצועי
 בפועלבהוראה יסודיים ובבתי ספר על וריכוז בתפקידי ניהול ניסיון מוכח  -

  .לפחות שנים 5 של            
  .למצוינותניסיון בטיפוח תלמידים   -
  .שנים לפחות 5-שכבה או מקצוע בבית ספר על יסודי ,פרויקטיםניסיון בניהול   -
 ניסיון בהעצמת והנעת עובדים.  -

 
 

 :מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד
יצירתיות יוזמה ומכוונות יכולת הובלה והנחייה למנהלים ובעלי תפקידים במוסדות החינוך. 

מוטיבציה ואכפתיות אישית להצלחת כל תלמיד ותלמיד     כושר תכנון וארגון.   לשיפור מתמיד.
 ת בפני גורמים פנימיים וחיצוניים.. ייצוגי   ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ. תיכול   על פי כישוריו.

  חריצות, מסירות ויושרה.
 

 .טובה: עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה שפות
 

 office: שליטה מלאה בתוכנות יישומי מחשב
 

 ניתן להגיש לאגף משאבי אנוש,  קורות חיים, תעודות ואישוריםמועמדות בכתב בצירוף 

 .20195.14.-( עד ל)יש לציין את שם המשרה hdana@mam.org.il או למייל  20.ד ת
 
 ערות:ה

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת  .1
 .1988 –לחוק שיוויון בעבודה התשמ"ח  8בהתאם להוראות סעיף 

שיוויון זכויות התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכח חוק  .2
 .15, תיקון מס' 1998 –לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני  -רישום פלילי  .3
 2001-מין במוסדות מסויימים, תשס"א

mailto:hdana@mam.org.il


העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת  .4
 ז זה, זאת בכל שלב משלביו.את הליכיו של מכר

 


