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  מנהל ולמשרת מנהל כישורי הס� הנדרשי� למילוי משרת סג�    6נספח 
  אשכול פיס             

  

  למשרת סג� מנהל  .1

  למשרת ניהול בבית הספר היסודי  א.

תעודת מורה מוסמ� או מוסמ� בכיר ממוסד  – השכלה פדגוגית     )1

מהאר/ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמ� בחינות   מוכר

שיו� יסודי או רי�מילואי
 או רישיו� הוראה קבוע לחינו� העל

לעסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהאר/. תעודת 

בוגר בית ספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת 

  הוראה.

בחלופה של רישיו� הוראה קבוע/רישיו� לעיסוק בהוראה אי�         

להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושל
 ההלי� לקבלת רישיו� 

אד
 בהוראה או לקבלת אישור על  הוראה מהאג� הבכיר לכוח

זכאות לרישיו� עד המועד האחרו� להגשת טופס המועמדות 

למשרת סג� מנהל פנויה. לעניי� זה לא יוכר רישיו� בייעו/ חינוכי 

  כעונה על הדרישות לרישיו� הוראה קבוע/לרישיו� לעיסוק בהוראה.

תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה  – השכלה אקדמית     )2

מהאר/ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור 

שקילות מהג� להערכת תארי
 אקדמיי
 מחו"ל. בבית ספר דתי 

  רצויה ג
 השכלה תורנית.

שני
 לפחות בבתי  5בפועל של ניסיו� בהוראה  – ניסיו� בהוראה     )3

י"ב) באר/, בהיק� � יסודיי
 (בכיתות ז'�ספר יסודיי
 ו/או על

בהוראה, שבה� הצליח המועמד בתפקיד של עובד המזכה בוותק 

הוראה. לעניי� זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו 

ברישא של סעי� זה, כגו� עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה 

  או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

למשרת סג� מנהל בבית ספר לחינו� מיוחד, בנוס� לדרישות      )4

עיל, דרושה ג
 הסמכה לחינו� המיוחד כמפורט בפרק המצוינות ל

"עובדי הוראה במסגרת  ,) בתקנו� שירות עובדי הוראה4.2( 4

  החינו� המיוחד".
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  כישורי� נוספי� רצויי�

הכישורי� שיפורטו להל� ה� כישורי� רצויי� אשר יישקלו במסגרת 

  גיבוש המלצתה של ועדת היועצי�:

ת וכושר הדרכה בפעולות שמחו/ כושר הדרכה בעבודה פדגוגי    )1


  לתכנית הלימודי
, בארגו� החינו� החברתי או בחינו� המשלי

ידיעת הוראות משרד החינו� בתחומי פעילותו של סג� מנהל בית     )2

  ספר

פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה �כושר הבעה בכתב ובעל    )3

  בה
 איננה עברית ג
 כושר הבעה באותה שפה

�יי
 משא ומת� בכתב ובעלכושר לק   )4
  פה ע
 הורי
 וע
 תלמידי

5(   
  כושר לקיי
 יחסי עבודה תקיני

תעודת סיו
 של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר באר/    )6

(רשימת המוסדות המקיימי
 תכניות הכשרה מופיעה בחוזר 

  ).8.4–1, סעי� 4"הודעות ומידע" סח/

  יסודי)' העללמשרת סג� מנהל בחטי"ב ובחינו      ב.

רישיו� הוראה קבוע או רישיו� לעיסוק בהוראה  – השכלה פדגוגית     )1

יסודי (בהתא
 לפרסומי
 בנושא זה בחוזרי המנהל � במסלול העל

  הכללי).

אי� להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושל
 ההלי� לקבלת רישיו�         

ההוראה מהאג� הבכיר לכוח אד
 בהוראה או לקבלת אישור על 

ות לרישיו� עד המועד האחרו� להגשת טופס המועמדות זכא

למשרת סג� מנהל פנויה. לעניי� זה לא יוכר רישיו� בייעו/ חינוכי 

  כעונה על הדרישות לרישיו� הוראה קבוע/לרישיו� לעיסוק בהוראה.

תואר אקדמי ראשו� לפחות ממוסד מוכר  – השכלה אקדמית     )2

גבוהה מחו"ל אשר  להשכלה גבוהה מהאר/ או ממוסד להשכלה

קיבל אישור שקילות מהג� להערכת תארי
 מחו"ל. בבית ספר דתי 

  רצויה ג
 השכלה תורנית.

יסודי �בפועל בבית ספר עלניסיו� בהוראה  – ניסיו� בהוראה     )3

שני
  5ח' של בית ספר יסודי של � י"ב) או בכיתות ז' ו� (בכיתות ז'

בה� הצליח לפחות באר/, בהיק� המזכה בוותק בהוראה, ש

המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניי� זה לא יוכר ותק בהוראה 

שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעי� זה, כגו� עבודה כמרצה או 

  כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.
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  למשרת סג� מנהל בבית ספר לחינו' מיוחד       ג.

מיוחד דרושה ג
 הסמכה לחינו� למשרת סג� מנהל בבית הספר לחינו� 

מיוחד, נוס� לדרישות המצוינות בתנאי הס� של סג� מנהל בית ספר 

  יסודי.

  למשרת סג� מנהל בבית מדרש למורות ולגננות      ד.

שנות הוראה  5לפחות ובעל ותק של  M.Aעובד הוראה, בעל תואר 

 במוסדות להכשרת עובדי הוראה שמילא בהצלחה תפקידי
 שהוטלו עליו

  .המכללות לא תחויבנה למנות סג� מנהלעל ידי מנהל המוסד. 

  כישורי� נוספי� רצויי�

הכישורי� שיפורטו להל� ה� כישורי� רצויי� אשר יישקלו במסגרת 

  גיבוש המלצתה של הוועדה:

כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחו/   )1 

  בחינו� המשלי
לתכנית הלימודי
, בארגו� החינו� החברתי או 

ידיעת הוראות משרד החינו� בתחומי פעילותו של סג� מנהל בית      )2

  ספר

פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה �כושר הבעה בכתב ובעל     )3

  בה
 איננה עברית ג
 כושר הבעה באותה שפה

�כושר לקיי
 משא ומת� בכתב ובעל     )4
  פה ע
 הורי
 וע
 תלמידי

  חסי עבודה תקיני
כושר לקיי
 י     )5

תעודת סיו
 של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר באר/     )6

(רשימת המוסדות המקיימי
 תכניות הכשרה מופיעה בחוזר 

  ).8.4–1, סעי� 4"הודעות ומידע" סח/

  

  למשרת מנהל אשכול (מעמדו והלי' בחירתו הוא כשל סג� מנהל)  .2

  הכישורי� הנדרשי�       א.

רישיו� הוראה קבוע או רישיו� לעיסוק בהוראה  – דגוגיתהשכלה פ     )1

יסודי (בהתא
 לפרסומי
 בנושא זה בחוזרי המנהל � במסלול העל

הכללי).
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אי� להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושל
 ההלי� לקבלת רישיו�         

ההוראה מהאג� הבכיר לכוח אד
 בהוראה או לקבלת אישור על 

� להגשת טופס המועמדות זכאות לרישיו� עד המועד האחרו

  למשרת מנהל אשכול פיס. 

תואר אקדמי ראשו� לפחות בתחו
 המדע  – השכלה אקדמית    )2

והטכנולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהאר/ או ממוסד 

להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהג� להערכת 

  תארי
 מחו"ל.

יסודי �בבית ספר על בפועלניסיו� בהוראה  – ניסיו� בהוראה    )3

שני
  5ח' של בית ספר יסודי של � י"ב) או בכיתות ז' ו� (בכיתות ז'

לפחות באר/, בהיק� המזכה בוותק בהוראה, שבה� הצליח 

המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניי� זה לא יוכר ותק בהוראה 

שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעי� זה, כגו� עבודה כמרצה או 

  ברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.כמתרגל באוני

  כישורי� נוספי� רצויי�  ב.  

הכישורי� שיפורטו להל� ה� כישורי� רצויי� אשר יישקלו במסגרת 

  גיבוש המלצתה של הוועדה:

כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחו/    )1

  הלימודי
 לתכנית

 העקרונות הלימודיי
ידיעת הוראות משרד החינו� וכ�    )2


  במערכת החינו� בישראל המקובלי
 והחינוכיי

�כושר לקיי
 משא ומת� בכתב ובעל   )3 
פה ע
 הורי
 וע
 תלמידי

  וע
 גורמי
 חיצוניי
 כגו� מוסדות ממשלתיי
 ורשויות מקומיות

4(   .
  כושר לקיי
 יחסי עבודה תקיני

  


