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   111/2022מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 

   המרכז להוראה מתקנת )מרכז מ.ט.ר.ה( –וערכים אגף חינוך 
 
 

    )מרכז מ.ט.ר.ה(המרכז להוראה מתקנת הרצליה דרוש/ה: מנהל/ת 
 

 : סמנכ"ל חינוך וערכיםכפיפות
 

 תיאור התפקיד: 

 ניהול מרכז לימודי, טיפולי ואבחוני •

 אחריות למתן מענה לימודי טיפולי לילדי העיר לרבות ילדי רווחה  •

 מתן מענה למועדוניות רווחה •

 ועובדי טיפול עובדי הוראה וניהול גיוס  •

 בניית מערכת שנתית חלוקת עבודה ו, אחריות לתכנון, ארגון •

 מקצועי של כלל עובדי המרכז -אחריות על פיתוח וקידום אישי •

 הכנה וניהול תקציב המרכז •

 אגף לשירותים חברתיים ומשרד החינוך הממשקי עבודה מול השירות הפסיכולוגי, קב"סים,  •

 , זמינות וגמישות במתן פתרונות  עם הורי המרכזורציף קשר קבוע  •
 )גמיש( בהתאם לצורך  –עבודה בבקרים  (, 12:00)החל משעה  עבודה בשעות אחה"צ והערב •
 

 

 דרישות התפקיד: 
 

 תנאי סף: 
 

הגף להערכת תארים אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מתואר אקדמאי מושלם  •
חינוך, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית,  :  מהתחומים הבאיםאו יותר באחד  אקדמאיים מחו"ל

 ההתנהגותמדעי 

 שנים לפחות בתפקיד ניהולי בתחומים הרלוונטים   3ניסיון של  •

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

 
 

 כישורים ודרישות נוספות: 

 יתרון   –תואר שני בתחומים הרלוונטים  •

 יתרון  –שה מטעם משרד החינוך ו/או מטפל משפחתי ו/או מנחה קבוצות  תעודת מאבחן מור •

 יתרון  –לימודי תעודה בניהול מוסדות חינוך   •

 היכרות עם מסגרות חינוך בעיר, ידע והבנה בחינוך הפורמאלי •

 עברית ברמה גבוהה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ  •

 office -השליטה טובה במחשבים וביישומי  •

 ייצוגיות, אסרטיביות, יכולת הובלה וקבלת החלטות  •

 פיקוח, מעקב ובקרה, יכולת ארגון, תכנון •

 תודעת שירות גבוהה ,תקשורת בינאישית ברמה גבוהה מאוד •

 אמינות ומהימנות אישית, דיסקרטיות •

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות אחה"צ והערב •



 

 

 

 
 

              100%   ה:היקף משר
 בהתאם לצורך )גמיש(  –, עבודה בבקרים 12:00תחילת עבודה משעה 

 
 בהתאם להשכלת המועמד/ת  דרגה: חינוך, נוער חברה וקהילה   דרוג:

 
 

 

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

 . 29/05/2022עד ליום   michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

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

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

 אחר(.    emailיש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון   
 

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

לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי  תינתן עדיפות למועמד המשתייך 
 הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

 

 תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. 
 
 

 הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות 
 

 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. 

 
 

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

 , בכבוד  רב                                                                                                                
 

 
 משה פדלון                   

 העירייה    ראש                                                                                                     
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