
  
 

 108/2023מכרז פומבי 
 חינוך מיוחד  ת/אחראירכז/ת 

 
 תחום חינוך מיוחד במועצה  ת/רכז   תואר המשרה

  37-39  הנדסאי/מח"רה מתח דרגות
  מתח דרגות בהתאם לסיווג המקצועי של המועמד הנבחר

  %80 היקף משרה

 תחומי אחריות
 

  ,ניהול מערכת החינוך המיוחד בכפוף לחוק החינוך המיוחד 
 הנחיות משרד החינוך ואגף החינוך ברשות המקומית. 

 תפקיד:העיקרי 
גיבוש מדיניות מערכת החינוך המיוחד ברשות בהלימה למדיניות  .א

 משרד החינוך ובשיתוף עם הפיקוח על החינוך המיוחד 
חינוכיים וארגוניים במערכת החינוך המיוחד  זיהוי ומיפוי צרכים .ב

 . ברשות
תכנון ופיתוח רצף שירותים של מערכת החינוך המיוחד במסגרת  .ג

 הפורמלית והבלתי פורמלית ברשות 
יישום תכנית עבודה שנתית הכוללת הגדרת יעדים ומדדי הערכה,  .ד

 .הקצאת תקציבים ומעקב אחר יישומה
חד מכל הסוגים ומענה על אחריות על הנגשה לתלמידי חינוך מיו .ה

 קולות קוראים ותקציבי חינוך מיוחד והנגשה. 
על מערך ההשמה והשיבוץ של תלמידים במוסדות החינוך   אחריות .ו

 .החינוך המיוחד  המיוחד בתיאום עם מפקחי
תכנון והשתתפות בועדות אפיון וזכאות ואחריות על השיבוץ, יישום  .ז

אחר השמת התלמידים  ההחלטות המתקבלות בוועדות, ביצוע מעקב
במסגרות השונות בכפוף לחוק החינוך המיוחד, הנחיות משרד החינוך 

 .ומדיניות אגף החינוך ברשות
קיום קשר עם הורי התלמידים ומוסדות החינוך בכל שלבי ההשמה  .ח

 .והשיבוץ
 .ההיסעים יחידתעם   קיום קשרי עבודה .ט
 ניהול והנחייה מקצועית של כוח אדם בתחום החינוך המיוחד  .י

 כל משימה אחרת שתוטל על ידי מנהלת אגף החינוך. .יא
 תנאי סף

 
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או 

 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 
 או

 לחוק ההנדסאים והטכנאים 33לסעיף הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם 
 המוסמכים.

 או
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל( "יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות 

 או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת  11אחרי גיל 
 הרבנות הראשית לישראל 

 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור )
 .(והיתר
  .בעל תעודת הוראה 
 מחלקת חינוך, לא  להדרכת מנהליקורס  -המנהל יחויב לסיים בהצלחה

יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה 
 הקורס כאמור. אישי מותנה בסיום

 דרישות נוספות
 

שנות  3 –כאמור  השכלה תורניתאו  בעל תואר אקדמיעבור  -ניסיון מקצועי
 ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך המיוחד.

 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך המיוחד 4 – רשוםעבור הנדסאי 
 שנות ניסיון מקצועי לפחות, בתחום החינוך המיוחד 5 –עבור טכנאי מוסמך 

 הצוות עובדים בכפיפות ישיר שנות ניסיון לפחות בניהול  3 -ניסיון ניהולי
 בהתאם לצורך. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב-OFFICE סל.לרבות אק 

 עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב -הגבלת כשירות 



  
 מהמנהל הכללי. 

 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 .הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה 
 סבור כי לאור הרשעה  הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי

 חינוך. לשמש עובד זו אין העובד ראוי

 השפעה מזיקה על  הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום
 תלמידים.

 .בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות 
 פיפות כ
 

 אגף החינוך  תמנהל

  dorits@tel-mond.muni.il : המייל יש לשלוח לכתובת הגשת מועמדות
 12:00בשעה  19/03/2023,  תאריך ראשוןעד ליום 

 :מסמכים שיש לצרף
 

 טופס שאלון למועמד )ניתן להוריד באתר( •
 קורות חיים •
 תעודות המעידות על השכלה וניסיון •
 צילום תעודת זהות •
 

תעודות הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו 
 ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה

מאפייני העשייה 

 :הייחודיים בתפקיד
 .עבודה בשעות בלתי שגרתית 

 .עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה 
 .עבודה בצוותי עבודה 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד הבהרה מגדרית

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם,  הערות
ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון, וכישוריהם דומים לכישוריהם 

 של מועמדים אחרים לתפקיד 

פירוט הליכי המיון 
 למשרה

 .בדיקת עמידה בתנאי הסף על משאבי אנוש
 .ועדת הבחינה )מכרזים(לפני מועמדים שעומדים בתנאי המשרה יוזמנו לראיון 

 בברכה, 

 לין קפלן 
 ראש המועצה
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