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 44/22מכרז פנימי/חיצוני מס' 
 מנהל יחידת הגיל הרך )לידה עד שלוש(לתפקיד 

 
 החינוךאגף: 

 מנהל יחידת הגיל הרך )לידה עד שלוש(תואר המשרה: 

 9-11או מנהלי +( 39-41דרוג המח"ר )+דרגת המשרה ודירוגה: 

 100%היקף העסקה: 

 חינוךר. מנהל כפיפות מקצועית: 

 
   תיאור התפקיד:

 
קידום הרצפים החינוכיים ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר 

, תויצירת שותפויווהטיפוליים ברשות. שותפות ופיתוח ויישום המדיניות של הרשות, 
 מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.

 בין יתר התחומים:

 הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוךיישום המדיניות  -

 מיפוי המסגרות ביישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך. -

בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בין בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז  -
 וברשות שיבטיחו רצף ואיכות טיפול מגיל לידה עד שש.

קב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות מיפוי )בשיתוף עם משרד החינוך( תכלול, מע -
 לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.המקומית, יצירת ממשקי עבודה 

עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי  -
 פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים.

והארגונים הפועלים בתחום הגיל שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים  -
 הרך ברמה המערכתית.

סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים  -
מכלול החינוך/צוותים עירוניים בזמן/שעת  -ואימונים בזמן שגרה והשתתפות וסיוע למנהל

 חירום.

 וך.תחומי אחרות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינ -

 מבצע את כל ההנחיות המנותבות על ידי הממונים. -
 

 תנאי סף:
 השכלה: 

או שקיבל הכרה  ,המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוההשנרכש במוסד בעל תואר אקדמי  .א
באחד או יותר מהתחומים הבאים:  תארים אקדמיים בחוץ לארץ הערכתמהמחלקה ל

 חינוך, רווחה, בריאות וחברה.
 הרךעדיפות להתמחות בגיל  .ב
 עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך. .ג

 
 

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות  לעניין תואר אקדמי תוכר גם 

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים או  הראשית לישראל. 

מקיימת הרבנות ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות ש 18לפחות אחרי גיל 

 הראשית לישראל )שתיים מתוך שלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(

 



 

  -דרישות ניסיון
    -ניסיון מקצועי  .א

 
 הגיל הרך -שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש 3לפחות 

 יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.
 
 :ניסיון ניהולי .ב
 

 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי. 3לפחות 
 

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 היכרות עם תחום התפתחות הילד, וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום. -

 היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום הגיל הרך. -

 וכישורי עבודת צוותתקשורת בין אישית מעולה  -

 יכולת ארגון וניהול ברמה גבוהה -

 היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות -

 ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות. -

 ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם -

 עבודה בסביבה מתוקשבת מבוססות נתונים, מידע וידע -

 אסרטיביות ומנהיגות -

 גמישות מחשבתית ופרגמטיות. -
 

 אופן הגשת המועמדות:
 

על קרבת  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה
 חובה לצרף אישורי העסקה ממקומות העבודה הקודמים.משפחה בעיריית דימונה, 

: באתר  העירייה בכתובת את הנוסח המלא והמחייב של המשרה ודרישותיה מצוי
/http://www.dimona.muni.il/bids  בעת הגשת מועמדות חובה לציין את שם המשרה

  הרלוונטית ואת מספרה.

ניתן למסור את המסמכים הדרושים בהתאם למכרז )קורות חיים, תעודות המעידות על 
 303( לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה בחדר שאלון השכלה/רישיון, טופס

 15.8.2022עד לתאריך:    yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל  אוקומה ג' בבניין העירייה 
  .12:00בשעה: 

, מועמדותם במועד שנקבעכאמור במכרז,  במלואםמועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים 
    לא תילקח בחשבון.

 וועדת המכרזים רשאית לדרוש מן המועמדים, לבצע מבחני מיון.

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,  174בהתאם להוראות סעיף  הערה:
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור 

  יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. מועמדים מתאימים בלבד יענו.
 

תינתן עדיפות למועמד  2021-עובדים( התשפ"אבהתאם לתקנות העיריות)מכרזים לקבלת 
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם)חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים 

 מאתיופיה( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
ולהפך. זאת בהתאם כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן 

 .1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 
 

 בני ביטון  
 ראש העיר       

  

http://www.dimona.muni.il/bids/

