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: המזכירות הפדגוגיתהיחידה

: ירושליםהמקום

: משרד החינוךהמשרד

:  רמה 1 -רמה 4  של דירוג 325-מפקחים נספח ה’הדרגה

: 100 אחוזחלקיות

תאור התפקיד:
מרכז את הוראת המקצוע ומפקח על הוראתו.

עוקב אחר שיטות ההוראה והחינוך ע"י תצפיות, בדיקות ומבחנים.
בודק רמת הלימודים והשיגי התלמידים.

מטפח שיטות הוראה במקצוע, כולל הטמעת כישורי חשיבה, הוראה לקראת הבנה
ולמידת חקר.

משתתף בתכנון תוכניות לימודים חדשות ויישומן במערכת, וכן בהבטחת חומרי
למידה איכותיים ומותאמים לתוכנית הלימודים.

מדריך ומכוון את המדריכים והמורים במקצוע במחוזות, יוזם השתלמויות מורים.
משתתף בוועדות מייצג את המשרד בתחומי המקצוע.

מפנה מורים מקצועיים לעבודה באמצעות המפקחים במחוזות ומעריך את עבודתו של
המורה המקצועי.

משמש המתאם במקצועו בין הגורמים השונים המעורבים בהכנת בחינות בגרות, אחראי
לבדיקתן, להפקת לקחים מן התוצאות ולהטמעתם במערכת.

מופקד על אישור עבודות הגמר במקצועו ועל הערכתן.
אחראי על אישור חומרי למידה בתחום הדעת עליו הוא מופקד.

מבצע מטלות נוספות בהתאם לצורך הארגוני ועפ"י הנחיית הממונה.

דרישות המשרה:
גרסת טקסט ערוך

===============

השכלה:
------

תואר אקדמי שני במקצוע.
השכלה פדגוגית.

ניסיון:
-------

7 שנות ניסיון בהוראת המקצוע בבתי ספר בארץ.
רצוי ניסיון בפיקוח על בתי ספר בישראל.

ו/או בהדרכת מורים בארץ, ו/או בהכנת תוכניות לימודים בארץ, ו/או בהכנה
לבחינות בגרות.

ידע:



----
הכרת מבנה מערכת החינוך.

ידיעה בתורת החינוך במיוחד בתחום בו יועסק המועמד.
ידיעה במינהל החינוך.

ידיעה בשיטות ההוראה במוסדות שבטיפולו.
ידיעה של בעיות החינוך במסגרת שבתחום טיפולו ושל העקרונות הלימודיים

והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בארץ.
יכולת עבודה בסביבת עבודה ממוחשבת.

כושר עבודה עם צוות עובדים.
כושר לשקול ולשפוט במסגרת התפקיד.

כישורים אישיים:
---------------

בעל עמדה חיובית לערכי החברה והתרבות של ישראל ושל התרבות הכללית.
כושר להדריך ולפקח.

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
כושר ניהול משא ומתן.

שפות:
----

ידיעת השפה העברית על בורייה.
כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

ידיעה טובה של שפה זרה נוספת, כדי קריאת ספרות מקצועית.

דרישות נוספות ורצויות והערות:
----------------------------

התפקיד מחייב ניידות. רצוי בעל רכב ורשיון נהיגה בר תוקף.
רצוי מועמד אשר סיים השתלמויות בתחום מקצועו והמזכות אותו בשני גמולים

לפחות.

הערות:
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

המכרז פורסם ביום: כח’ בסיון, תשע"ד (26/06/2014)
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: יב’ בתמוז, תשע"ד ( 10/07/2014)

______________________________________________________________

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ( הגשת מועמדות  שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו- במקרה זה יש להגיש המועמדות  והטפסים הנלווים

למשרד הרלוונטי).
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף  תעודות השכלה ממוסד
להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש  ואושר כשקול לתואר

מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת  על פי דרישות ההשכלה
הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס "שאלון המועמד" המקוון, כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים  הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל  עניין הקשור
בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם  יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה  המועמדות

כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך  ההליכים במכרז עליך
לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.


