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  208/2021מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 המחלקה לחינוך הגיל הרך - אגף החינוך
 

 מנהל/ת המחלקה לחינוך הגיל הרך  :דרוש/ה
 

 מנהל אגף החינוך כפיפות:

 
 :תיאור התפקיד

 ניהול מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים 
 במסגרת החינוך הקדם יסודי.

 העירונייםניהול והפעלת מערך גני הילדים  •

 אחריות לביצוע מדיניות ונהלי העירייה ומשרד החינוך בגני הילדים •

 קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך •

 אחריות לרישום ושיבוץ לגני הילדים •

 אחריות על רצף הלמידה בגנים בבוקר ובצהרוני יול"א •

 פיקוח על מפעילי מסגרות היול"א •

כ"א  ילרבות אחריות כוללת על הטיפול בנושא בגנים ובמחלקה לחינוך הגיל הרך,ניהול ההון האנושי  •
ץ סייעים/ות וממלאי מקום, דיווחי נוכחות, ארגון השתלמויות בתאום עם אגף סייעים/ות )איתור ושיבו

 משאבי אנוש וכדומה(

 וסדר היום בגני הילדים שותפות עם מפקח/ת משרד החינוך בנושאי פדגוגיה, תכניות העבודה •

אחריות לטיפול בכל הנושאים הקשורים להיבט הפיזי והתקציבי של גני הילדים )הצטיידות, תחזוקה  •
 (גינון ועודשוטפת, 

 שותפות עם ועד הורי גני הילדים •

מתן מענה לפניות הציבור וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה האפשריים, בכל שעות הפעילות  •
 ומחוצה להם, לאורך כל השנה

 עפ"י הנחיות הממונה הישיר במסגרת תחומי אחריות המחלקה, וע כל משימה, בשגרה או בחירום, יצב •

 עבודה בשעות וימים בלתי שגרתיים בהתאם לצורך  •
 
 

 :דרישות התפקיד
 
 

 תנאי סף:
 

 השכלה

 אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים  תואר אקדמי מושלם •
 מחו"לאקדמאיים 

 או
  לחוק ההנדסאים 39הנדסאי/טכנאי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים/טכנאים( בהתאם לסעיף  
 2012 -והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  

 או
 השכלה תורנית*

 

 תעודת הוראהבעל/ת  •
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 תנאי סף, המשך:

 
 ניסיון מקצועי

 מקצועי לפחות בתחום הגיל הרךשנות ניסיון  3 - עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית* •

 מקצועי לפחות בתחום הגיל הרךשנות ניסיון  4 -עבור הנדסאי רשום  •

 מקצועי לפחות בתחום הגיל הרךשנות ניסיון  5 - עבור טכנאי רשום •
 

 ניסיון ניהולי

 ת עובדים בכפיפות ישירהבניהול צוולפחות שלוש שנות ניסיון  •
 

 הכשרה

, לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויוהמנהל יחויב  •
 עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור

 

 אישורים

 חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  •
  2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

 

 
 נוספות:כישורים ודרישות 

 אמינות ומהימנות אישית •

 יצירתיות וכושר יזמות פדגוגית •

 מתן דוגמא אישית, ואסרטיביות סמכותיותייצוגית, יכולת הובלה,  •

 יכולת קבלת החלטות ונשיאה באחריות  •

 פיקוח ובקרה, תכנון, ארגון, תאוםיכולת  •

 י אנוש טובים ויכולת עבודה בצוותיחס •

 ה בכתב ובע"פרמה גבוהה, כושר הבעה גבועברית ב •

  Office -היכרות עם תוכנות ה •

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות •
 

 100% :היקף משרה
 

 או באמצעות חוזה מיוחד העסקה עפ"י הסכם מנהלי מחלקות חינוך
 

 

 

 

 השכלה תורנית(לעניין )מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות  רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון*

 : נאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרזובת 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  א. 
 . 18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל  - ב. 
 ל הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלו - 
 שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 יש להעביר קורות חיים בעברית בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים 
 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹)תעודות השכלה, אישורי העסקה

 .29/11/2021עד ליום  michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז.על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

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

 ן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.הצעות שאינ

 
 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 
 מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.לעבודה 

 

 

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

 
 

 רב, בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון            
 ראש העירייה          
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