
 

 

 

11.9.2022 

 מנהל/ת מחלקת גני ילדים   - 20/22פנימי/חיצוני  זמכר

 

 חינוך האגף  היחידה:

 ילדים גני  תמחלקמנהל/ת  תואר המשרה:

 הת בעל/ת ניסיון בהורא/למועמד דירוג מנהלי מחלקות חינוך :דירוג

 * 38-40ת/ידורג בדירוג מח"ר לא ניסיון בהוראה מועמד/ת ל*

 מד/תעפ"י השכלת המוע מתח דרגות:

  100% היקף העסקה:

 גף החינוך מנהל א כפיפות:

 

 תיאור תפקיד:

 :ניהול מערך פעילות גני הילדים .1

אגף החינוך והטמעת   נוך לגיל הרך בשיתוף המפקח על גני הילדים ומנהלגיבוש והתווית המדיניות מוסדות החי .א

 . המדיניות בגני הילדים

בהלימ .ב הילדים  גני  ליחידת  שנתית  עבודה  תכנית  עם הכנת  בתיאום  ה  החינוך,  אגף  חינוך    מדיניות  מנהל  עם 

 .ובשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך

 . לתוכנית שהוגדרה, בתיאום עם מנהל חינוך ברשותפיתוח תשתיות והקצאת תקציבים  . ג

 . מעקב אחר מימוש התקציב ומניעת חריגות .ד

צוות הגן, התייעצות    , השתתפות בגיבושישורזיהוי הנחיצות להקמת גן ילדים חדש, גיבוש תוכנית והגשתה לא .ה

 .ח והבינוי במשרד החינוךעם מנהל הפיתו עם נציגי הורים למיפוי הצרכים ואפיון בית הספר המבוקש בתיאום

 .ביצוע ביקורים בגני הילדים לשם פיקוח על התפעול השוטף והתחזוקה .ו

 .המוסד ם לתקציבבהתאבחינת בקשות לרכש או תחזוקה ממנהלי הגן והעברתן למנהל הרכש,  .ז

 (. כדוגמת שיפוצי קיץ)ליווי ומעקב אחר רכש ועבודות תחזוקה בהיקפים גדולים  .ח

 . הפקת דו"חות ונתונים אודות מוסדות החינוך לגיל הרך .ט

 .טיפול ברכש למערך בכלל ולמוסדות החינוך הקדם יסודי בפרט .י

 .מיפוי הצרכים וגיבוש תוכנית ההסעים בשיתוף עם רכז ההסעים ברשות .יא

 .ם שיתוף פעולה וקשרי עבודה עם מפקחות גנ"ידוקי .יב

 

 רישום ושיבוץ לגני הילדים: .2

 . רסום אודות הרישום ומועדיו להורים שליחת מידע ופ .א

 . החינוך קביעת דרגה לתשלום שכר לימוד לנרשמים לגן טרום חובה בהתאם להנחיות משרד .ב

ק . ג באמצעות  מתבצע  אם  בין  הרישום,  בתהליך  הטיפול  תקינות  אםבלת  וידוא  ובין  באמצעות   קהל  מתבצע 

 .האינטרנט

 . פיקוח על תהליך התשלום .ד

אזורי המגורים ומרחק  ,ל טפסי ההרשמה ושיבוץ הילדים בגנים בהתבסס על בקשות ההוריםקליטה ומיון ש .ה

 . הגן מאזורי המגורים וקביעת מענה לבקשותיהם

 .דיון בערעורים על השיבוץ ומתן מענה לפניות ההורים בנושא זה .ו

 

 

 



 

 

 

 

 :דום המענה הפדגוגי והחברתי במערךיק .3

בשיתוף מלא עם מפקחי  ,ים שונים ובפרט ילדי החינוך המיוחדמעקב אחר הטיפול בילדים בעלי קשיים מסוג .א

 .משרד החינוך

 . פיקוח על יישום תכניות העבודה השנתיות ועמידה ביעדים הפדגוגיים שהוגדרו .ב

החינו . ג יחידות  מנהלי  עם  תקופתיים  מפגשים  השקיום  ורציףך  הולם  מענה  מתן  לצורך  לתלמידים   ונות 

 . דם יסודי בהתאם לצרכים הייחודיים שלהםהמסיימים את מערך החינוך הק

יאוחר מחודש אוגוסט  ("סל אירועים" )בניית תכנית העשרה שנתית   .ד גני הילדים לא  פי תכנית משרד -על ,לכל 

 .החינוך ושמירה על איזון תקציבי בתום שנת הלימודים

 .ילדי הגן לקהילה קשר ביןת קשרי עבודה עם המגזר השלישי וחברות עסקיות לטיפוח הלות ויצירפעו  ייזום .ה

 

 ניהול מערך קייטנות הקיץ:  .4

 . תכנון והכנת תכנית לקייטנות הקיץ בגני הילדים, לקראת פתיחתן בחודש יולי .א

 .קביעה והקצאת תקציב לתוכנית הקייטנות, ווידוא עמידה ביעדים .ב

 .יטנותמול הוצאות של הקיסות הפקת דו"ח הכנ . ג

 . שיבוץ כח אדם לניהול ותפעול הקייטנה .ד

 . ומנהל הרכש החינוך , קבלת הצעות מחיר והתקשרות עם ספקים, בתיאום עם מנהל אגףפרסום מכרזים .ה

 . וידוא גביית תשלום עבור ההשתתפות בקייטנות והעברת התשלומים לאגף הכספים .ו

 .תגבור וליווי ארגוני בהפעלת הקייטנות .ז

 

 הול ההון האנושי במערך: ני .5

 . לשעות פעילות הגן ה בהתאםביצוע מעקב ובקרה של נוכחות גננות וסייעות בגני הילדים והופעתן הסדיר .א

 (.סייעות)ייזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגני הילדים  .ב

 .י אנוששאבמ גיוס, מיון ושיבוץ סייעות במילוי מקום במהלך השנה ובחודשי הקיץ, בתיאום עם אגף . ג

 .העברת עובדים בתוך המערך בהתאם לצורך .ד

 . םגברת שיתוף הפעולה בין המנהליהקמת פורום מנהלי גנים וקידומו לה .ה

 

 "י הממונהמטלה שתוטל ע כל .6

 

 תנאי סף: 

 : להכשהידע ו .1

אקד  ת/בעל • המועצה  מיתואר  ידי  על  המוכר  במוסד  ג  שנרכש  או  להשכלה  הכרה  בוהה  שקיבל 

תארים  להערכת  טכנאי  ת/דסאי נה  או .  לארץ  בחוץ  םמייאקד  מהמחלקה  בהתאם  ת/ או    רשום 

ההנדסאיםל  93לסעיף   התשע"ג  חוק  המוסמכים,  לרבנות    או.  81/1-והטכנאים  סמיכות  תעודת 

יורה") הרבנות  ("יורה  אישור  לישראל  לפי  בישיבה    ו א  הראשית  מלאה  בתכנית  לימודים  אישור 

מכלול הבחינות    לפחות מתוך  שלוש בחינות  עברומ  18שנים לפחות אחרי גיל    ה או בכולל, ששגבוה

לישראל   הראשית  הרבנות  איסור    שתיים)שמקיימת  ודיני  שבת  בדיני  יהיו  הבחינות  משלוש 

 . (רוהית

 בעל/ת תעודת הוראה.  •

 



 

 

 . OFFICE -העם תוכנות  היכרות  -יישומי מחשב •

 

 ת מקצועיות:קורסים והכשרו .2

מתחילת    י מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שניםנהלמ  קורס להדרכת  -יחויב לסיים בהצלחהת/  ת/המנהל 

 .  ה/ מינויו

 

 יסיון מקצועי:נ .3

 הגיל הרך. שנות ניסיון בתחום  שלוש -או השכלה תורנית כמוגדר לעיל תואר אקדמי  ת/עבור בעל •

 . הגיל הרךבתחום ון שנות ניסי ארבע  - ה/רשום ת/עבור הנדסאי •

 .יל הרךהג  בתחוםשנות ניסיון  חמש  - ה/רשום ת/עבור טכנאי •

 

 רשים: דכישורים נ .4

יכולת הובלה, עבודה בשעות    ייצוגיות,  וארגון,  עבודה מול גורמים רבים  ,  בלתי שגרתיותשירותיות, סדר 

 . ריבוי משימות, ברשות ומחוצה לה

 
 
 
 
 
 
 
 

 :באיםהמסמכים ה תא ףלצר חובה  מועמדות עם הגשת ה

 יש להוריד מאתר המועצה(  תווא)מועמד/ת למשרה פנויה  יקורות חיים בצירוף טופס פרט 

 השכלה  תעודות 

 יסוקי וט ע, פירהיקפי משרהמלאים,  תאריכי העסקה    ים ל כולה)  ונוכחיים  קודמים  אישורי העסקה ממקומות עבודה
 ( , פירוט ניסיון ניהולי ככל ונדרשפקידהמועמד/ת בת

 ם נוספיםם רלוונטייימסמכ 
 
 . לעיל האסמכתאות הנדרשות לכל את יצרפו ה מועמדים שלא  נלא יזומנו לוועדת הבחי*
 
 

 הערות: 
 .(ת)יש לציין אילו התאמות נדרשו עבודהה לת התאמות בהליכי הקבללקבל ת/עם מוגבלות זכאי ת/מועמד .1
לייצוג הול  ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד .2 עונה מיוצגשאי  םלאוכלוסייה הזכאית   בדית באופן הולם בקרב 

 ורים דומים לכישורי שאר המועמדים.כיש ת/בעל היא/ומית, אם הואהרשות המק
 ן.ן מועמדים למבחני מיומלזהמועצה שומרת לעצמה את הזכות  .3

 
 

 ם ללשון נקבה ולהיפך. ה גונבכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכו 
 
 
 

 י הררי אב                                                                                                            
 

   המועצה ראש                                                                                                          

 באמצעות הדוא"ל:  הדרלידי   ן/יגישו מועמדותם ות/המעוניינים
 yehuda.muni.il-@evenkalnam , 

 . 8915002-09: פיםנוס  , לפרטים12:00עה בש  9/22/29תאריך  ל עד
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