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 בי"ס תיכון "היובל" -אגף החינוך 

 
 דרוש/ה: מזכיר/ת תלמידים ומנב"ס

 

 :מנהל התיכון כפיפות 
 

 תיאור התפקיד:
 

 בתחום הארגוני

 אחריות על המשרד הן מבחינת סדר וארגון הנתונים והן מבחינת תקינות מנהלית 

 ה"סבית הספר בהתאם להנחיות מנהל בי ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת  

 שוטףתונים רלוונטיים של תלמידים ומורים באופן עדכון נ/שליטה 

 התנהלות וטיפול בחריגים מול משרד החינוך 

 צפיית צרכים לפי לו"ז בית הספר 

  ביה"סהשתתפות באירועי בית הספר הנערכים מחוץ לשעות הפעילות בהתאם להנחיות מנהל 

 בדיקת דו"חות במערכת מית"ר 

 )טיפול בהסעות תלמידים )עדכונים מול הרשות 

 לחותסיוע בארגון והוצאת טיולים / מסעות / מש 

  עבודה בשעות בלתי שגרתיות -במועדי רישום תלמידים 
 

 בתחום המנב"ס והמשו"ב

 וכנת המנבסנ"ט של משרד החינוך של תהתאמה ו למידה 

 עבודה מול גורמי המשו"ב -כנת המשו"ב ותשל התאמה ו למידה 

 :עבודה בסביבה ממוחשבת 
 תלמידים, מורים והוריםתחזוקה שוטפת של התוכנות המופעלות: עדכון נתונים, פרטי  −
 הפקת סיסמאות ומתן הרשאות למשתמשים −
 עדכון ושימור מאגר הנתונים −
 דווח שוטף למשרד החינוך −
בניית כיתות, קבוצות לימוד, שיוך מורים לכיתות ולמקצועות הלימוד, שיבוץ תלמידים לקבוצות  −

 ולכיתות ועדכון במהלך השנה
 קליטת בקשות לשינוי רישום ועדכונן במערכת −
 מערכת שעות: עדכון שוטף של המערכת במהלך השנה −
 הפקת תעודות: דיוק מירבי במרכיבי התעודה ומעקב אחר הזנת ציונים בכל מקצועות הלימוד −
 ת תלמידים וכדומהוהפקת מסמכים ואישורים דוגמת אישורי למידה, רשימ −
 דואר )רגיל ואלקטרוני(ל ומענהמיון קליטה,  −
 תלמידים והוריםמתן מענה לטלפונים ופניות  −

 
 
 
 



 

 
 

  דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:

 שנות לימוד לפחות )יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה( 12 ,השכלה תיכונית מלאה 

  העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני 
  2001 -מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 

 שורים ודרישות נוספות:כי

  יתרון -תעודת בגרות מלאה/ תואר אקדמי 

  ,יתרון -שנים לפחות  2ניסיון מקצועי מוכח בתפקיד מזכירותי במשרד 

  יתרון -ידע בתוכנות לניהול נתונים בית ספריים כגון מנב"ס, משו"ב 

 יכולת לעבוד ביעילות בזמני לחץ 

 הקפדה על פרטים קטנים ודיוק במשימה 

  תוכנות  -ידע במחשביםoffice, Gmail 

 ייצוגיות, אדיבות ויכולת מתן שירות ברמה גבוהה ובנועם 

 בהתאם לצורך יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות 
 

 

 100% היקף משרה:
 

 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 8-6 הדרגה:
 

 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.il או במייל* 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

 .01/03/2021עד ליום 
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  

 
 שים לא תיענינה.הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדר

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 ו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום ב
 
 
 
 

 רב בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון           
 ראש העירייה           
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