
 
 

 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך משלים במגזר הכללי 
 

חינוך עמותה עירונית בירושלים, העוסקת בפיתוח החינוך בעיר דרוש/ה מנהל/ת מחלקת  -לעמותת לביא 

בתנופה וצמיחה, סביבת עבודה דינאמית ומאתגרת הזדמנות להשתלב בארגון הנמצא משלים מגזר כללי. 

. המאפשרת למידה והתפתחות מקצועית בתחומים מגוונים  

 

 תיאור התפקיד:

פסח, בית הספר  : צהרוני "ניצנים" , קייטנות בחגים ובחופשות )חנוכה,ןניהול תכניות חינוך משלים ובה
 .של החופש הגדול(

 "במגזר הכללי בעמותה. מעקב ואחריות שוטפת  ניהול תיק ריכוז מסגרות צהרוני "ניצנים

עילויות העשרה חיצוניות להפעלת התכנית, בניית תכנית עבודה בכל בית ספר/גן ילדים ופ

 ופנימיות

 פת, בהתאם לצרכים העולים מן השטחניהול צוות רכזי אזור ומתן הדרכה שוט 

  ש על טיפוח הרצף בשיתוף מפקחות )בי"ס וגני ילדים( בדג –בניית תכנית עבודה שנתית

 שתה למנהלת ניצנים ברשות המקומיתהחינוכי בין צוותי הבוקר לבין הצהריים והג

 למדיניות  הכנת תכנית הכשרה לכלל הצוותים החינוכיים בבתי הספר ובגני הילדים, בהתאם

 והנחיות משרד החינוך

 ובקרה על חות הבקרה ומעקב הכנת דוחות בדבר פעילות הצהרונים, מעקב אחר פרסום דו

 הביצוע

 ם ולקהילה תוך הפצת רכיבי התכניתשיווק התכנית להורי 

 (8-3תי ספר ובגני הילדים )גילאי היערכות לפתיחת מסגרות הצהרונים בב 

 ( ומתן מענה שוטף 13:30-16:00קיום ביקורים שוטפים במסגרות השונות בשעות הפעילות )

 לצוות החינוכי

  "ו"בית ספר של החופש הגדול"ניהול קייטנות "בית ספר של החגים 

 "אחריות להפעלת תכנית "חינוך מוסיקלי 

 טיפול ומענה באירועים חריגים 

 השתתפות בישיבות, השתלמויות וועדות היגוי 

 מטלות נוספות בהתאם למנהל אגף חינוך משלים 

 

 

 

 

 



 
 

 :המשרה דרישות

 תנאי סף:

 גבוהה, או שקיבל הכרה שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה  ,תואר אקדמי ת/בעל

 . מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 ,לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 39רשום בהתאם לסעיף  ת/או טכנאי ת/הנדסאיאו 

 2012-התשע"ג

לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור   ("יורה יורה" )תעודת סמיכות לרבנות  או 

ומעבר שלוש  18 לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

שתיים משלוש )בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 

 . )הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

לתקנות  1הוראה, תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע, כמוגדר בסעיף  תעודתת /בעל :גםו

 .2003-, תשס"ג(כשירות) ( מנהל מחלקת חינוך)הרשויות המקומיות 

  תואר אקדמי או השכלה  ת/עבור בעל בתחום החינוך הפורמלי/ בלתי פורמלי; בעל/ת ניסיון מוכח

 יתורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונט

  עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

 עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

 

 :דרישות מקצועיות

  מסגרות ברשות אחת  20-מבעל/ת ניסיון מקצועי קודם בהפעלת מערך לחינוך משלים של למעלה

 או ביותר

  ויכולת עמידה מול גורמים בכיריםניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות, ייצוגיות 

 של חמישה כפיפים לפחותת ניסיון ניהולי /בעל  

 ניסיון בניהול תקציב באופן עצמאי 

  יתרון. -לעיסוק בהוראהבעל/ת רישיון 
 

 :תכישורים ומיומנויו

 .ניסיון בניהול והנעת עובדים 

 .ניסיון במיון וקליטת עובדים 

  .תודעת שירות ויחסי אנוש טובים מאד 

 .יזמות, יצירתיות ויכולת מנהיגות והובלה 

 שליטה בתוכנות אופיס 

 חשיבה מערכתית 

 



 
 

 תנאי העסקה:

 משרה 100%חוזה אישי, 

 נגזרת משכר מנכ"ל העמותה 40%-30% –מתח דרגות 

 מנהל אגף חינוך משלים  כפיפות:
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 *לאנשים עם מוגבלויות*עדיפות תינתן 
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