יום שלישי  31מאי 2022
א' סיון תשפ"ב

מכרז לתפקיד – סגן/סגנית מנהלת בית ספר "דורות"
על פי הנחיות חוזר מנכ"ל ,תשעו(7/א)  , 8.4-21למינוי סגן מנהל בבית הספר היסודי ,מובא כאן דבר המכרז.
המכרז פתוח לכל העומדים בתנאים הנדרשים .המשרה פנויה לשנה (שנה"ל תשפ"ג)
תנאי סף למשרת סגן מנהל בבית הספר היסודי:
 .1השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה
או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעסוק בהוראה
או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ .תעודת בוגר בית ספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על
הדרישה לתעודת הוראה.
 .2תואר אקדמי  -מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל
אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.
 .3ניסיון בהוראה  -בפועל של  5שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על-יסודיים (בכיתות ז'-י"ב) בארץ,
בהיקף המזכה בוותק בהוראה ,שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה .לעניין זה לא יוכר ותק
בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה ,כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או
במכללה ,עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.
הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת
היועצים:
 .1כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים ,בארגון החינוך
החברתי או בחינוך המשלים.
 .2ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית ספר.
 .3כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית.
 .4כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים.
 .5כושר לקיים יחסי עבודה תקינים ,המבוססים על תקשורת חיובית ויחסי אמון.
 .6יתרון :תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ (רשימת המוסדות המקיימים תכניות
הכשרה מופיעה בחוזר "הודעות ומידע" סח ,4/סעיף .)8.4–1
הגשת המועמדות תכלול:
 .1קורות חיים.
 .2תפיסת עולם חינוכית ובה בין היתר :מדוע את/ה ראוי/ה לתפקיד? (באורך של עד עמוד וחצי)
את המועמדות יש להגיש אלי למייל  shuly.ganon@gmail.comעד ה13/6/22 -
וועדת היועצים הכוללת את מנהלת בית הספר ומפקחת בית הספר תדון בהגשת המועמדויות ותזמן לראיון
בפני ועדת היועצים.
המכרז יתקיים בבית ספר דורות ביום רביעי ט"ז בסיוון 15.6.22
בהצלחה רבה!
שולי גנון
מנהלת בית ספר "דורות"
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