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 4לשנת הלימודים תשע"ד/
בתי בינוך המיוחד, בתי ספר של החיסודיים, בחטיבות הביניים, בה ספרהבכיר לכוח אדם בהוראה מודיע על משרות ניהול פנויות של מנהלים בבתי האגף ה

מרכז לחינוך בת, וחקלאי תחווכזי הדרכה, בבמרמפתנים, ב, ותמתי"אבמרכזי פסג"ה, במרכזים לתכניות העשרה לתלמידים מחוננים, בספר צומחים, 
 . נוהל  06.6.01)ב( שתוקפו מיום  01"הוראות קבע" ע"ג/מנכ"ל הלקראת שנת הלימודים תשע"ד. הוראות בנושא זה מפורסמות בחוזר  באולפניםספורט ימי ולו

 את התנאים להליך בחירתו של המועמד למשרת ניהול. כילזה על כל סעיפיו מ
כדלקמן: בעל  ,יסודי-נוסף תנאי חלופי לתנאי הסף של ניסיון בהוראה, המתייחס לבעלי ניסיון ניהול קודם למשרת ניהול בבית ספר יסודי או עליצוין, כי 

יסיון עובדים וכן במסגרת תפקידו כמנהל צבר נ 11-בה ניהל צוות המונה לא פחות מששנים לפחות במערכת החינוך או במערכת  5ניסיון ניהולי מוכח של 
ונה על משאבי אנוש באותו מקום מניסיון זה יש להציג אישור מהמ תהוכחל עבודתו הניהולית נעשתה בהיקף מלא. ,עובדיםשל  ההוראב/ ההנחיב/ הבהדרכ

חינוך שבו המשרה במוסד חינוך )לפי רובד השנים  5שנות לימודים מלאות לפחות במקום  1בהוראה של  לנסיון עבודה.  מי שמקיים את התנאי הנ"ל יידרש
יודגש כי של חוזר המנכ"ל המצוין לעיל, סעיף "ניסיון בהוראה"(.  1בהתאם להוראות המפורטות בנספח  -יסודי או על יסודי )כולל חטיבת ביניים(  –מוצעת  

 ידרש לעמוד בכל יתר תנאי הסף הנדרשים בחוזר המנכ"ל הנ"ל.זה יהעונה על תנאי חלופי 
אתר האינטרנט של משרד החינוך. בהעדר  - והנהלים להליך בחירה של מנהל נמצא בלשכת מנהל תחום כא"ב בכל מחוז ובאוח העותק המלא של ההוראות

תנאי  מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, יפרסם המשרד ככל האפשר הודעות נוספות על אותה המשרה. בהעדר מועמדים העונים על
מועמדותם ימלאו את ספות, ימונה המועמד המתאים ביותר, בנסיבות המקרה, במינוי בפועל לשנת לימודים אחת. המעוניינים להציג הסף גם בהודעות הנו

כא"ב בלשכה מחוזית של משרד החינוך ובאתר האינטרנט הנ"ל. הטופס ימולא בשני העתקים: האחד  ות למשרת ניהול שאפשר לקבלו בכל תחוםטופס מועמד
 . יש להקפיד על צירוף האישורים הנדרשים.מועסק ועמדהמ, והשני אל המפקח על בית הספר שבו הפנויה נמצאת ל המחוז שבו המשרה יישלח אל מנה

 המשרות מיועדות הן לגברים והן לנשים.
 

 .גתשע"כ"ו באב  101..0.., שישיהיום האחרון לקבלת בקשות בלשכות המחוזיות הוא יום 
 ומחוז צפון נוספו משרות למחוז דרום - שימו לב

 



 

 

 

 
 מ המשרה פנויה לחלוטין."חנ 3ט' + –כיתות ז'  15חט"ב שש שנתי "עלומים" בפתח תקוה,  .1

 נויה לחלוטין.', המשרה פו –' כתות אכיתות  23ברמת השרון יסודי,   חווה חקלאית .2

 ו' המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א'  12"המגינים" בחולון,   'ממיסודי בי"ס  .3

 ו' המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א'  15"שזר" בחולון,  'בי"ס יסודי ממ .4

 ט' המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות ז'  1חט"ב עצמאית "סמדר בהרצליה,  .5

 המשרה פנויה  לחלוטין. נ"מכיתות ח 3ט' +  –כיתות ז'  11חט"ב  עצמאית "זאב" בהרצליה,  .6

 כיתה טיפולית המשרה פנויה לחלוטין. 1ו' +  -כיתות א'  12"גולן" רמת השרון,  'מיסודי מבי"ס  .7
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 כיתות חנ"מ המשרה פנויה לחלוטין. 2ו' +  -כיתות א'  6"אילנות" בהרצליה,   'ממיסודי בי"ס  .11

 .ב,  המשרה פנויה לשנה  עם אופציה להארכה"י –כיתות י'  4כיתות  ט',  2ח',  –כיתות ה'  5אביב –"תקומה" בתל "מביה"ס לחנ .11

 ט' המשרה פנויה. -' כיתות ז 1עירוני דתי לבנות ברמת גן,  חט"ב צמודה .12

 ו' המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א'  22"הס" בפתח תקוה,   'ממיסודי בי"ס   .13

 ו' , המשרה פנויה.                                –כיתות א'  12גן  –ממ"ד "מורשת משה" ברמת יסודי בי"ס   .14
 
 

 

 
 "מ, המשרה פנויה לחלוטין.נכיתה ח 1ח' +  –כיתות א'  21נילי בזיכרון יעקב   'בי"ס ממ.1
 י"ב, המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א'  14עופר בחיפה  "מבי"ס לחנ.2

 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  6חט"ב ממ"ד צמודה )בכפוף למנהל השש שנתי( ישיבת בנ"ע בית שמואל חדרה .3
 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  6חט"ב צמודה ממ"ד )בכפוף למנהל השש שנתי( אמ"ית עירוני ו' בחיפה .4
 כיתות ח"מ, המשרה פנויה לחלוטין )פרסום חוזר( 1ט' +  -כיתות ז'  11שניה )בכפוף למנהל השש שנתי( בנשר  'חט"ב ממ.5
 ו', המשרה פנויה לשנה. –כיתות א'  5עליה בחיפה  'ממיסודי בי"ס .6
 ו', המשרה פנויה לשנה. –כיתות א'  5נירים חיפה  'ממיסודי בי"ס .7
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 המשרה פנויה לחלוטין., מרכז מדע ודעת למחוננים דגניה א' .1
 ופציה להארכה.א, המשרה פנויה לשנה עם "מכיתה חנ 1ו'  –כיתות א'  1.5. בי''ס יסודי ממ''ד שבט סופר חצור הגלילית 2
 המשרה פנויה לחלוטין., ימי טבריהמרכז . 3
 המשרה פנויה לחלוטין. ,י' –כיתות ז'  4בי''ס חט''ב לחינוך מיוחד עגורים מבואות חרמון . 4
 , המשרה פנויה לחלוטין."מכיתות חנ 4ח'  –כיתות א'  1חב''ד מגדל העמק,  ורהתלמוד . ת5
 ד', המשרה פנויה לחלוטין.  –כיתות א'  3.5בית חיה מושקא מגדל העמק בי"ס . 6
 ו', המשרה פנויה לשנה עם אופציה  להארכה. –כיתות א'  1. בי''ס יסודי ממ''ד האר''י מגדל העמק 7
 .המשרה פנויה לשנה עם אופציה להארכה ,ט' –כיתות ז'  6אולפנת צביה מעלות, . 1
 נויה לשנה עם אופציה להארכה.ט', המשרה פ –כיתות ג'  7. בי''ס לחינוך מיוחד ''קשת'' נצרת עלית 1

 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  1חט''ב ממ''ד קנדי עכו, . 11
 . מרכז ימי עכו, המשרה פנויה לחלוטין.11
 מ, המשרה פנויה לחלוטין."כיתות חנ 3ט'  –כיתות ז'  1. חט''ב ממ''ד צמודה ''יהודה'' עפולה, 12

 מ, המשרה פנויה לחלוטין."כיתה חנ 1ט'  –כיתות ז'  1. חט''ב אולפנא אמי''ת בנות צפת 13 
 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  7. חט''ב אמי''ת בנים צפת 14
 מ, המשרה פנויה לחלוטין."כיתה חנ 1ט'  –כיתות ז'  6. חט''ב ממ''ד ''בית חנה'' צפת, 15
 חווה חקלאית קצרין, המשרה פנויה לחלוטין.. 16
 ו', המשרה פנויה לשנה עם אופציה להארכה. –כיתות א'  1ממ''ד קצרין . בי''ס יסודי 17

  
 
 

 

 ' באלול תשע"גה, 1010.00..משרות נוספות אשר מועד הגשת המועמדות למשרות אלו בלבד הוא 
 
 , המשרה פנויה לחלוטין.ב"י –א'  כיתות 4בי''ס ללקויי למידה טמרה, . 1
 , המשרה פנויה לחלוטין.בי" –א'  כיתות 4בי''ס ללקויי למידה נצרת,  .2



 , המשרה פנויה לחלוטין. "מכיתות חנ 6ג'  –כיתות א'  15יסודי ממ"ד "הגבעה הצהובה" בגוש עציון בי"ס . 1
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 ט', המשרה פנויה לשנה אחת עם אפשרות הארכה . –כיתות ז'  11. חט"ב ממ' "מכין לבנות אלתורי" בירושלים 1
 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  1. חט"ב ממ' "עבדאללה בנות" בירושלים 2
 'ט', המשרה פנויה לחלוטין.-כיתות ז' 12לבנים" בירושלים  . חט"ב ממ' "ראס אלעמוד3
 , המשרה פנויה לחלוטין.נ"מכיתות ח 3ט'  –כיתות ז'  15. חט"ב ממ' "הגימנסיה העברית" בירושלים 4
 מ, המשרה פנויה לחלוטין."כיתות חנ 3ט'  –כיתות ז'  6. חט"ב ממ' "הניסויי" בירושלים 5
 , המשרה פנויה לחלוטין."מכיתות חנ 3ט'  –כיתות ז'  6שלים . חט"ב ממ' "גבעת גונן" בירו6
 , המשרה פנויה לחלוטין.נ"מט' כיתה אחת ח –כיתות ז'  6. חט"ב ממ' "מקיף קשת" בירושלים 7
 ו', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א' 1יסודי ממ' "סואחרה לבנות" בירושלים בי"ס . 1
 שרה פנויה לשנה אחת עם אפשרות הארכה. חנ"מ, המכיתות  1ו'  –כיתות א'  7ה" בירושלים יסודי ממ' "מעלות דפנה יד המורבי"ס . 1

 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  7. חט"ב "אלקודס לבנים" בירושלים 11
 , המשרה פנויה לחלוטין.נ"מט' כיתה אחת ח –כיתות ז'  7. חט"ב ממ"ד "עמליה" בירושלים 11
 , המשרה פנויה לחלוטין.נ"מכיתות ח 2ו'  –כיתות א'  11נווה עציון בנות" בירושלים יסודי ממ"ד "בי"ס . 12
 המשרה פנויה לשנה אחת עם אפשרות הארכה."מ, ו' כיתה אחת חנ –כיתות א'  12יסודי ממ"ד "פסגת דוד" בירושלים בי"ס . 13
 פנויה לחלוטין. ו',  המשרה –כיתות א'  6יסודי ממ"ד "הרובע היהודי" בירושלים  בי"ס . 14
 , המשרה פנויה לחלוטין."מו', כיתה אחת חנ –כיתות א'  12יסודי ממ' "מנשה אלישר" בירושלים בי"ס . 15
 ו',  המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות א'  7יסודי תתמ"ד מאור התורה "מימון" בירושלים בי"ס . 16
 מ, המשרה פנויה לחלוטין."ו' כיתה אחת חנ –כיתות א'  12יסודי ממ"ד תורני "נעם בנות פסגת זאב" בירושלים בי"ס . 17
 
 

 , המשרה פנויה לחלוטין.נ"מכיתות ח 3-ו 'ט –' כיתות ז 11חוף אשקלון  נ"שקמה קבוץ יד מרדכי ד 'צמודה ממ"ב חט .1

 המשרה פנויה לחלוטין. ',ט –' כיתות ז 1נ שמשון. "צמודה ממ"ד שעלבים ד"ב טח .2

 המשרה פנויה לחלוטין. "מ,כיתה חנ 1-ו 'ט –' כיתות ז 1  נ שומרון."ממ"ד קרני שומרון ממ"ד ד  צמודה  "בטח .3

 , המשרה פנויה לשנה."מכיתות חנ 2-ו 'ט –' כיתות ז 1אופק קבוץ עברון .   'ממ  צמודה "בחט .4
 המשרה פנויה לשנה. ',ט –' כיתות ז 15עין שמר,  צמודה מבואות עירון  'ממ "בחט .5
 ה פנויה לחלוטין.רהמש , נ"מחכיתות  4  כיתות 12  נ הנגב"קבוץ מגן ד 'פי הבשור ממנוב "חט .6
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 ו' , המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות א'  14באשדוד  יסודי ממ"ד "חזון יעקב"בי"ס  .1

 ו', המשרה פנויה לחלוטין.  –כיתות א'  11בי"ס יסודי ממ"ד "שילה" באשדוד  .2

 ו', המשרה פנויה לחלוטין.  –כיתות א'  6בי"ס יסודי ממ"ד "הרואה" בשדרות  .3

 ב' , המשרה פנויה לחלוטין.  –כיתות א'  2בי"ס יסודי חדש ממ"ד "בני דקלים" באמציה  .4

 כיתות חינוך מיוחד, המשרה פנויה לחלוטין.  4ט'  –כיתות ז'  23חט"ב במקיף דתי אמי"ת בבאר שבע  .5
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 לחלוטין., המשרה פנויה "מכיתת חנ 1ט'   -כיתות ז'  11חט"ב במקיף דתי באשדוד  .1
 , המשרה פנויה לחלוטין.נ"מכיתות ח 2ט'  -כיתות ז'  11חט"ב במקיף דתי י' באשדוד  .2
 , המשרה פנויה לחלוטין. "מכיתות חנ 2ט'  -כיתות ז'  21חט"ב ממלכתית במקיף ז' באשדוד  .3
 .ו',  המשרה פנויה לחלוטין -כיתות א'  6דגניה באר שבע  'בי"ס יסודי ממ .4
 מ, המשרה פנויה לחלוטין."כיתת חנ 1ט'  -כיתות ז'  25שבע -"ש "נוימן" בבארבמקיף עמל ע 'חט"ב ממ .5
 ., המשרה פנויה לחלוטיןמ"כיתת חנ 1ט'  -כיתות ז'  1חט"ב במקיף דתי אפלמן בדימונה  .6
 .ב', המשרה פנויה לחלוטין -כיתות א'  2דתי "באר גנים" בחוף אשקלון  'בית ספר יסודי ממ .7
 , המשרה פנויה לחלוטין."מכיתות לחנ 3ט'  -כיתות ז'  1ר" בירוחם במקיף ע"ש "ספי 'חט"ב ממ .1
 מ, המשרה פנויה לחלוטין.  "כיתות לחנ 3ט'  -כיתות ז'  14חט"ב בתיכון מקיף דתי גרוס בקרית גת  .1

 ט', המשרה פנויה לחלוטין.  -כיתות ז'  11במקיף ע"ש "רוגוזין" בקרית גת  'חט"ב ממ .11
 , המשרה פנויה לשנה."מכיתות לחנ 2ו'  -כיתות א'  15ל" בקרית גת ע"ש "הרצ 'בית ספר יסודי ממ .11
 , המשרה פנויה לחלוטין. "נכיתות לחנ 3ט'  -כיתות ז'  1במקיף ע"ש "שלאון" בקרית גת  'חט"ב ממ .12
 משרה פנויה לחלוטין. "מ, הכיתות לחנ 3ט'  –כיתות ז'  1במקיף ע"ש "יצחק רבין" בקרית גת  'חט"ב ממ .13
 ט', המשרה פנויה לחלוטין.  -כיתות ז'  16במקיף ע"ש "אריה מאיר" בקרית גת  'חט"ב ממ .14
 .ו', המשרה פנויה לחלוטין -כיתות א'  14בי"ס יסודי ממלכתי שיטים במרכז ספיר  .15
 ט', המשרה פנויה לחלוטין.  -כיתות ז'  16חט"ב במקיף "אלנור" בחורה  .16
 ט', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות ז'  11חט"ב במקיף חדש "אקראא" בלקיה  .17
 , המשרה פנויה לחלוטין.  "מכיתת חנ 1ט'  -כיתות ז'  31חט"ב במקיף רהט  .11
 ט', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות ז'  11חט"ב במקיף "אלנג'אח" בחורה  .11
 , המשרה פנויה לחלוטין."מכיתות לחנ 7ט'  -כיתות ז'  7חט"ב במקיף שגב שלום  .21
 ט', המשרה פנויה לחלוטין.-כיתות ז' 11שבע -בתל חט"ב במקיף עמל ע"ש "אלון" .21
 ט', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות ז'  21שבע -חט"ב במקיף עמל א' תל .22
 המשרה פנויה לחלוטין. "מ,כיתות לחנ 7שבע -מ בתל"בי"ס יסודי חדש לחנ .23

 .המשרה פנויה לחלוטין , ו'  כיתות א' 12 מרחבים 'בי"ס יסודי ממ .24

 .המשרה פנויה לחלוטין, ו' - כיתות א' 1 "נחלים" במרחביםבי"ס יסודי ממ"ד  .25
 .המשרה פנויה לחלוטין, "מכיתות לחנ 3 ט' - כיתות ז' 11 חט"ב בתיכון מקיף ג' באשדוד .26
 .המשרה פנויה לחלוטין, מ"כיתות לחנ 2 ט' - כיתות ז' 21 חט"ב בתיכון מקיף ח' באשדוד .27
 .המשרה פנויה לחלוטין, "מכיתות לחנ 2 ט' - כיתות ז' 21 חט"ב בתיכון מקיף ט' באשדוד .21

 


