
 

 

 דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים בכיר/ה לתחום תכניות ומרכזי חדשנות במנהל חינוך
 
 

 תיאור התפקיד:

וניהול כל גופי החדשנות, הליוויים הפדגוגיים ופיתוחים  ניהול של יחידת החדשנות העירונית שעוסקת בתכלול

פדגוגיים על פי צרכי מנח"י ובתי הספר. בנוסף תכלול מחקר ופיתוח על פי צרכי המערכת, ניהול מאגר ידע 

 מקצועי ויצירת שפה אחידה בין כלל הגופים וקידום המטרות הפדגוגיות של מנח"י בבתי הספר.

 דשנות.מרכזי החניהול פדגוגי של ה 

 אחריות על תכניות הליווי 

 אחריות על גופי החדשנות השכונתיים 

 מדידה והערכה של כלל התכניות 

 יצירת שפה משותפת פדגוגית של מינהל החינוך 

 מתן מענה לבתי הספר בתחום הפדגוגיה 

 .תכלול מו"פ של יחידות החדשנות בשיתוף עם היחידות השונות במינהל החינוך 

  רלוונטית וחדשנית יחד עם בתי הספרפיתוח פדגוגיה 

 שותפות במענים דיגיטליים במנח"י 

  כל משימה נוספת המוטלת ממנח"י 

 

 דרישות:

 :תנאי סף

 ה בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלק

 ץלהערכת תארים אקדמיים בחוץ לאר

 27/7-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 33לסעיף הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם או 

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

ומעבר שלוש  21אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  או

שתיים משלוש הבחינות )ת הראשית לישראל בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנו

 (יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

 



 

 

ניהול שנות ניסיון ב חמשעבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: : ניסיון מקצועי 

 בכיר בתחום מערכת החינוך, רצוי בניהול בית ספר

 שנות ניסיון בתחום  ששעבור הנדסאי רשום:  

 שנות ניסיון בתחום  בעטכנאי רשום: שעבור  

  שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירהשל ניסיון ניהולי 

 דרישות נוספות:

 יתרון -תואר שני 

 יתרון -תעודת הוראה 

  יישומי היכרות עם  –יישומי מחשבOffice  

 של שלוש שנים לפחות הוראהניסיון ב 

  פיתוח פדגוגי ניסיון בעבודה בתחום 

 כישורים ומיומנויות: 

 יכולת ניהול והובלת צוות 

 יכולת ניהול תקציב 

 יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות 

 חשיבה עצמאית, מקורית ויצירתיתיכולת קבלת החלטות ו 

 ייצוגיות 

 סדר וארגון 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 

 תנאי העסקה:

 משרה 100%, חוזה אישי

 אגף פדגוגיה  ראשת  כפיפות:
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 * לאנשים עם מוגבלויות*עדיפות תינתן 

 ** המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד


