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 בי"ס תיכון "הנדסאים"  –וערכים חינוך  מינהל
 

 "הנדסאים" תיכון בי"ס   -דרוש/ה: ממלא/ת מקום מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/ית 
 

 החלפה בגין יציאה לחל"ת
 

 

 אור התפקיד:  ית

 , עירייה,  יום קשר שוטף עם גורמי חוץ, משרד החינוךק -גורמים בתוך ביה"ס ומחוצה לו עבודה מול  •
 ים וכל גורם העומד בקשר עם ביה"ס הור

 ים המתאימים בתאום עם מנהלת ביה"ס קבלת דואר בית הספר, טיפול והפצה לגורמ  •
 סיוע ברישום לביה"ס •
 ת ביה"ס דרישות מנהל  אירועים בית ספריים ואחריות על האירוח בביה"ס עפ"יהשתתפות ב •
 מנהלת ביה"ס  כפיפות ניהולית: •
 חינוך וערכים מינהל כפיפות מקצועית: חשבות   •

 

 : אחריות על הנושא הכספי בביה"ס

 ת ביה"ס בתכנון התקציב ייעוץ למנהל •

 מוניציפאלי ותקציב הורים ניהול ובקרה על תקציב בית הספר כולל תקציב  •

 חשבון מוניציפאלי וחשבון הורים    –ניהול ובקרה על שני חשבונות הבנק שבאחריותו/ה  •

 מחשבון מוניציפאלי וחשבון הורים  תשלום חשבונות ביה"ס •

 כל פעולות הכספים הנעשות בביה"ס  תיעוד •

 ורים: גבייה, רישום, בקרה ודיווח תשלומי ה •

 ניציפאלי עבור מנהל ביה"ס והרשות תקציב מוהנפקת דוחות בקרה תקופתיים ל •

 שא מול משרד הנסיעות ולמול משה"ח ריכוז בקשות לוועדת מלגות למסע לפולין, ניהול הנו •

 הגשת דיווחים לחשבות אגף החינוך עפ"י הצורך  •

 מינהל חינוך וערכים ביצוע משימות נוספות עפ"י צורך בהתאם להנחיית מנהלת ביה"ס ו/או חשבות  •
 

 :אחריות על הלוגיסטיקה והתחזוקה של ביה"ס

 לביה"ס  רותיםושקבלת הצעות מחיר לצורך רכישת ציוד  •

 למטרות תחזוקה והצטיידות רכש/קניות של ביה"ס  •

 לפעילויות השונות ולהשאלת ספרים  רכש/קניות של ביה"ס •

 אחריות על עובדי המנהלה •

 פיקוח, מעקב ובקרה אחר עבודת אב הבית בכל הנוגע לתחזוקת ביה"ס, הזמנת בעלי מקצוע   •

 לתיקונים, בטיחות וניקיון ביה"ס 
 

 דרישות התפקיד: 
 

 תנאי סף: 

   שנות לימוד לפחות 12השכלה תיכונית מלאה,  •

 לפחות  2או סוג   1מוסמך קורס בהנהלת חשבונות מסוג  •

 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות 3של ניסיון מקצועי  •

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



 

 

 
 כישורים ודרישות נוספות: 

 יתרון – היכרות וידע בתוכנות מנב"ס  ומנב"סנט •

 יתרון   –, ניסיון בניהול צוות יכולת הובלה וניהול צוות עובדים •

 מסירות ויושרה אחריות, אמינות, דיסקרטיות )חשיפה לחומרים רגישים וחסויים(, אסרטיביות,  •

 officeשליטה בתוכנות  •

 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ  •

 דה מול ממשקים רביםיכולת עבו •

   יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוותאדיבות, תודעת שירות גבוהה,  •

 יכולת ארגון ותכנון, סדר, דייקנות, עבודה בתנאי לחץ •

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות בעת הצורך •
 

    100% :היקף משרה 
 

 או בדרוג מקביל  בדרוג מינהלי 10-7  מתח דרגות:
 

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

 . 24/11/2022עד ליום   ichrazim@herzliya.muni.ilm ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 על אישור העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט תוכן התפקיד וניסיון ניהולי ככל שנדרש ¹
 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

 על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים -
 

 

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

 

 בכבוד  רב,                                                                                                                

 
 

 משה פדלון                   
 ראש העירייה                                                                                                      
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