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  לתשומת לב המנהלים והמורים

(א) ל"תקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח) 3לפי האמור בסעיף 

", הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי 1973-התשל"ג

המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת המורים, ועליהם לנהוג 

  לפיהן.

ותכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש חוברת זו מרכזת לנוח

שבו היא יצאה לאור. עם זאת, מאחר שחלים מזמן לזמן 

שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל, על המשתמש בחוברת 

מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינויים 

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 .המעודכנות ביותר בכל נושא
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 עובדי הוראה ועובדי חינוך  . 8

  מנהלים   8.4

נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות    8.4-18
  חינוך רשמיים

  מבוא

  תמצית

מטרת סעיף זה היא להתוות את דרך בחירתם של מנהלים וסגני מנהלים לבתי הספר 
 ולמסגרות חינוכיות אחרות.

בת מנציגי המשרד, מנציגי הרשות הליך הבחירה נעשה על ידי "ועדת יועצים" המורכ
המקומית הרלוונטית ומנציגיהם של ארגוני העובדים. החלטתה של "ועדת יועצים" 
היא בגדר המלצה למנהל הכללי של המשרד, והוא בעל הסמכות להחליט על המועמד 

  הנבחר לתפקיד.

עדכון  : א.זאת בשל באותו נושא. 8.4-17- ו 8.4-16 סעיף זה מחליף את סעיפים
יסודי וכן עדכון תנאי הסף -ספר יסודי ועל ת לניסיון בהוראה למשרת ניהול ביתדרישוה

  הבחירה למשרות האלה: הוספת תנאי הסף והליך ב.  ;למשרת מנהל אולפן

 מנהל אשכול גנים בחינוך הרגיל -

 מנהל מרכז הדרכה -

 סגן מנהל מרכז הדרכה -

 סגן מנהל בית ספר לחינוך וספורט ימי. -

ספר רשמיים. עם זאת, ההוראות בסעיף זה המפרטות את תנאי הסף  סעיף חל על בתיה
הנדרשים ממועמדים לתפקידי ניהול בית ספר או מוסד חינוך אחר חלות גם על 

, ובכללם בתי ספר ולתפקידי סגן מנהל יסודיים-מועמדים לתפקידי ניהול בבתי ספר על
, ומכוח 1969-תשכ"טמוכרים שאינם רשמיים. זאת מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר, ה

   .1953-תקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג
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  .2014 מרסב 3-החל מ התוקף:

  .עובדי הוראה בחינוך הרשמי התחולה:

  החלפה. הסטטוס:

   חוזרים קודמים באותו נושא

(ב), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים 10בחוזר הוראות הקבע עג/ 8.4-16סעיף   -
  מבוטל –נוך רשמיים" במוסדות חי

(א), "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת 3בחוזר הוראות הקבע עד/ 8.4-17סעיף   -
  מבוטל –" 8.4-16(ב), סעיף 10בחוזר הוראות הקבע עג/ 3עדכון נספח  –ניהול פנויה 

(ב), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים 8בחוזר הוראות הקבע עב/ 8.4-15סעיף   -
  מבוטל –רשמיים" במוסדות חינוך 

(א), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים 1בחוזר הוראות הקבע עב/ 8.4-13סעיף   -
  מבוטל –במוסדות חינוך רשמיים" 

של  8.4-13של סעיף  3(ב), "תיקון לנספח 1בחוזר הוראות הקבע עב/ 8.4-14סעיף   -
ות חינוך (א), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסד1חוזר הוראות הקבע עב/

 מבוטל  –רשמיים" 

 8.4-10של סעיף  7-ו 3(א), "תיקון נספחים  8בחוזר הוראות הקבע סט/ 8.4-11סעיף   -
  מבוטל –(א)" 3חוזר הוראות הקבע סט/ב

של חוזר הוראות  6(א), "תוספת לנספח 4בחוזר הוראות הקבע עא/ 8.4-12סעיף   -
  מבוטל –(א)" 3הקבע סט/

"(א)3סט/ת הקבע הוראובחוזר  8.4-10סעיף   - נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים , 
  מבוטל –במוסדות חינוך רשמיים" 

"(א)9נח/הוראות הקבע חוזר ב 8.4-1סעיף   - נוהל מינוי, הגדרת תפקידים ותנאי , 
  .מבוטל –העסקה של מנהלי מתי"א" 

  

  חוזרים קודמים בנושאים קשורים 

 –המרכזים לפיתוח סגלי הוראה" (ב), "8בחוזר הוראות הקבע סז/ 8.2-16סעיף    -
  בתוקף

  .בתוקף –עדכון"  –, "איוש סגן מנהל 7בחוזר נד/ 329 סעיף  -

, המפקחים והמנהלים במוסדות החינוך הרשמיים ובמוסדות ההוראהעובדי התפוצה: 
  החינוך המוכרים שאינם רשמיים.
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  הגורם  האחראי

 הבכיר לכוח אדם בהוראהאגף ה  שם היחידה:   א.

  מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לי התפקיד:בע   ב.

 02-5604750  מספר הטלפון:   ג.

 .meitalch@education.gov.il  כתובת הדוא"ל:   ד.

  

  נספחים

  בקשה לפרסום הודעה על משרת ניהול פנויה      : 1נספח 

  שרת ניהול פנויההצגת מועמדות למ      : 2נספח 

  משרת ניהול פנויה כישורי הסף הנדרשים למילוי      : 3נספח 

  ספר-פרוטוקול ועדת היועצים למשרת ניהול בית      : 4נספח 

  הצעה למינוי בפועל למשרת ניהול פנויה      : 5נספח 

  כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל      : 6נספח 

  ות המצדיק מינוי של סגני מנהלים.מספר הכית        :7נספח 

  

  תוכן העניינים

  מינוי מנהלים .1

  מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים .2

  במרכזי פסג"ה מינוי סגני מנהלים .3

  הליכי הבחירה –מינוי מנהלי אשכול פיס  .4

  נספחים. .5
  

 

mailto:meitalch@education.gov.il
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  מינוי מנהלים  .1
  פרסום הודעה על משרה פנויה  1.1

  הדרך לפרסום הודעה  1.1.1

נויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד הייתה פ      א.
יסודי או בכל מוסד חינוך -מדינה במוסד חינוך יסודי, על

"מוסד חינוך רשמי אחר"), ורוצה מנהל  (להלן  רשמי אחר 
המחוז הרלוונטי במשרד החינוך, לרבות מנהל המינהל 
לחינוך התיישבותי ומנהל האגף לחינוך מבוגרים (להלן 

למלאה דרך קבע או לתקופה שייקבע, יפנה "מנהל המחוז"), 
מנהל המחוז אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה 
במשרד החינוך (להלן "מנהל האגף הבכיר") בבקשה לפרסם 
הודעה על משרה פנויה דרך קבע או לתקופה שתיקבע (להלן 

  "משרה פנויה"). 

 הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על      ב.
ידי מנהל האגף הבכיר לפחות באחת או ביותר מהדרכים 

  האלה:

בלוח המודעות של משרד החינוך בירושלים ובלשכותיו     )1
  המחוזיות, כפי שיורה מנהל האגף הבכיר

  בשלושה עיתונים יומיים לפחות    )2

  באינטרנט.    )3

  

  פרטי ההודעה  1.1.2

  ההודעה תכלול פרטים אלו:      א.

  ויהתיאור המשרה הפנ    )1

פירוט הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים      )2
  אישיים ודרישות מיוחדות)

  המען שאליו יש להגיש מועמדות     )3

  המועד האחרון להגשת מועמדות     )4

  שלהלן. 3-ג 1.3.1-תוכן האמור ב     )5

לא תתקבל בקשה של מועמד למשרה פנויה אשר למילויה       ב.
כגון תואר בתחום מיוחד, השלמת דרושה כשירות מיוחדת (

חוק לימודים מסוים, תעודה מסוימת), אם המועמד חסר 
  את אותה כשירות.



 

  äôìçä– 18–8.4         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò5  êåúî58 íéãåîò          ò ì"ëðî øæåçã/7)á,( àá ''á øãà "òùúäã ,3 áñøî 2014 
 
  

9

המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה       ג.
לגביה הודעה הוא שבעה ימים לפחות אחרי התאריך 
הראשון של פרסום ההודעה. בקשות שתוגשנה אחרי המועד 

תקבלנה. לעניין זה חותמת הדואר שנקבע בהודעה לא ת
במועד שבו נשלחה הבקשה היא הקובעת ולא מועד הגעת 

   הבקשה למשרד באמצעות הדואר.

  

  למשרה פנויה ההגשת בקש    1.2

  הגשת בקשות של מועמדים שאינם עובדי מדינה   1.2.1

בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש בטופס בקשה למשרה       א.
  הלן).ל 2פנויה (ראה בנספח 

כוח  תחוםמגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה ימציא ל      .ב
אדם בהוראה במחוז, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של 
תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו 
בטופס הבקשה, וכן לאימות כל עניין אחר הקשור 

  בהתאמתו למשרה.

  הגשת בקשות של עובדי מדינה  1.2.2

שהוא עובד מדינה, המבקש להגיש את מועמדותו עובד הוראה   
למשרה פנויה, יגיש את בקשתו בטופס בקשה למשרה פנויה (ראה 

  להלן) בשני עותקים, בהתאם להנחיות בטופס. 2בנספח 

  הגשת רשימת המועמדים הכשירים  1.2.3

 1.2.2-וב 1.2.1-מצוין בכימת כל המועמדים למשרת ניהול פנויה שר  
על ידי גף כוח אדם בהוראה במחוז  תועבר לקב"ט המשרד

  הרלוונטי.

  

  ועדת היועצים    1.3

  הזמנה לריאיון   1.3.1

מועמד למשרה פנויה שפורסמה עליה הודעה, יתמנה לא       א.
  אלא אם הוא רואיין על ידי ועדת יועצים.

כוח  תחוםההזמנה לריאיון תישלח למועמד על ידי מנהל       ב.
בעה ימים לפני מועד הריאיון. אדם בהוראה במחוז לפחות ש

במקרים דחופים, שבהם נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה 
  ביד, תישלח ההזמנה לפחות יומיים לפני מועד הריאיון.
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לא יוזמן מועמד לריאיון אם מנהל המחוז או נציגו    )1        ג.
המועמד  סבורים, לאור הפרטים שצוינו על ידי

י ההודעה, כמפורט בבקשתו, שהוא אינו עומד בתנא
  להלן. 3בנספח 

לא יוזמן מועמד למשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי      )2
דתי, אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך 

דתי לפי תקנות חינוך ממלכתי (המועצה -ממלכתי
  .1953-דתי), התשי"ג-לחינוך ממלכתי

בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי      )3
פורסמו בהודעה יפרסם המשרד, ככל האפשר, הודעות ש

נוספות על אותה משרה. בהעדר מועמדים העונים על 
תנאי הסף גם בהודעות הנוספות, ימונה המועמד 
המתאים ביותר בנסיבות המקרה במינוי בפועל לשנת 

  להלן. 1.5.3-וב 1.5.2-לימודים אחת כמצוין ב

ג לעיל תישלח הודעה -ב למועמד שלא הוזמן לריאיון כאמור      ד.
  מנומקת בכתב.

הזמנה או הודעה שיש לשלוח תיראה כמבוצעת אם היא      ה.
נמסרה לדואר ואם הכתובת שעליה הייתה כשורה. היא 
תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה מכתב 
שנשלח במועד שהיא נשלחה מגיע לתעודתו בדרך הרגילה 

  של דבר. של הדואר, כל עוד לא הוכח היפוכו

  סדרי עבודתה של ועדת היועצים  1.3.2

בריאיון בוועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד       .א
מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה. 
מועמד לא יימצא כשיר למשרה פנויה אם אינו ממלא אחר 
כל התנאים שצוינו בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, 

  ג לעיל.-1.3.1-בכפיפות לאמור ב

פה על ידי ועדות יועצים שחבריהן -מועמדים ירואיינו בעל      ב.
כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע  תחוםמתמנים על ידי מנהל 

בדבר או נציגו, אשר ישמש מרכז ועדת היועצים או נציגו 
  בהרכבים המפורטים להלן:

  בחינוך היסודי    )1

  מגמה ממלכתית  א)

  ושב ראשי –מנהל המחוז או נציגו   )1(
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  נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל  )2(

ראש רשות החינוך המקומית או מנהל   )3(
  מחלקת / אגף החינוך

או נציג ממחוז נציג מטה משרד החינוך   )4(
שהוועדה אינה שייכת אליו, ובמקרה 

נציג מהמחוז  –שהדבר אינו מתאפשר 
  .)(להלן נציג המשרד כת אליוישהוועדה שי

  דתית-מגמה ממלכתית  ב)

יושב  –מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו   )1(
  ראש

  מנהל המחוז או נציגו  )2(

  נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל  )3(

ראש רשות החינוך המקומית או מנהל   )4(
  מחלקת / אגף החינוך.

יסודי (בחטיבות ביניים ובחטיבות -בחינוך העל    )2
  עליונות שבבעלות המדינה)

  מגמה ממלכתית  א)

  יושב ראש –מנהל המחוז או נציגו   ) 1(

  נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל  )2(

-נציג ארגון המורים בבתי הספר העל  )3(
  יסודיים

ראש רשות החינוך המקומית או מנהל   )4(
  מחלקת / אגף החינוך

   .נציג המשרד  )5(

  דתית-מגמה ממלכתית  ב)

יושב  –מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו   )1(
  ראש

  מנהל המחוז או נציגו  )2(

  נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל  )3(
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-הספר העל-נציג ארגון המורים בבתי  )4(
  יסודיים

ראש רשות החינוך המקומית או מנהל   )5(
  מחלקת / אגף החינוך.

  תוח סגלי הוראה)י(פ במרכזי הפסג"ה    )3

  יושב ראש –מנהל המחוז או נציגו   )1(

   ה או נציגומנהל אגף מרכזי הפסג"  )2(

  נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל  )3(

  יסודיים-נציג ארגון המורים בבתי הספר העל  )4(

ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת /   )5(
  אגף החינוך.

  יישובי)-(מרכז תמיכה אזוריבמתי"א     )4

  יושב ראש –מנהל המחוז או נציגו   )1(

  מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו  )2(

  נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל  )3(

  יסודיים-נציג ארגון המורים בבתי הספר העל  )4(

החינוך המקומית שבשטחה נמצא  רשותראש   )5(
  המתי"א או מנהל מחלקת / אגף החינוך.

  במרכזי יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים    )5

  יושב ראש –מנהל המחוז או נציגו   )1(

  יםנציג המחלקה למחוננ  )2(

  נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל     )3(

  יסודיים-נציג ארגון המורים בבתי הספר העל  )4(

ראש הרשות המקומית או מנהל מחלקת/אגף   )5(
  .החינוך

  במרכזי הדרכה    ) 6

  במרכז הדרכה ארצי  א) 

תכניות הכשרה  ,אגף תכנים מנהל )1(
  יושב ראש – והשתלמויות או נציגו
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 – נוערהחברה והה מינהל מט ,מפקח ארצי  ) 2(
  חבר

  חבר – מנהל חברה ונוער במחוז  ) 3(

  חבר – נציג ארגון המורים  ) 4(

  חבר - נציג הסתדרות המורים  ) 5(

  במרכז הדרכה מחוזי   )ב

תכניות הכשרה  ,מנהל אגף תכנים) 1(
  יושב ראש – או נציגו והשתלמויות

  חבר  – מנהל מחוז או נציגו  )2(

  חבר  – במחוז מנהל חברה ונוער  ) 3(

  חבר  – נציג ארגון המורים  ) 4(

  חבר.  – נציג הסתדרות המורים  ) 5(

 אשכול גנים בחינוך הרגילב  )7  
   יושב ראש –מנהל המחוז או נציגו    )1(

   חבר  – נציג הסתדרות המורים בישראל   )2(

ילדים ברשות המקומית או מנהל -מנהל אגף גני  )3(
   חבר –ברשות  מחלקת החינוך

 – משרד החינוךיסודי ב-האגף לחינוך קדםנציג    )4(
   חבר. 

במקרה של "קולות שקולים" יהיה משקלו של יו"ר  הערה:
  כפול. עדה והו

כוח אדם  תחוםכל חברי ועדת היועצים ימונו על ידי מנהל       ג.
שכלולים ברשימת היועצים שבידי בהוראה במחוז מתוך מי 

ינוך לא יהיו עובדים הח מנהל המחוז, אולם נציגי משרד
אשר חיוו את דעתם כממונים ישירים או עקיפים על אחד 
המועמדים למשרה הפנויה בטופס המועמדות לאותה 

  משרה.

בכל ועדת יועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. המלצת ועדה            
שהתקיימה בהעדר ייצוג כאמור תיפסל, למעט מקרים 

רות זאת. במקרים אלה חריגים שהנסיבות אינן מאפש
יידרש אישור מנומק ממנהל המחוז או ממי מטעמו שמונה 
על ידו לעניין זה להתיר מראש את קיום הוועדה. באין 
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אפשרות כזו, במקרים נדירים, אפשר לאשר בדיעבד את     
  ועדת היועצים שהתקיימה ללא ייצוג לבני שני המינים.

זמין לישיבות ועדת כוח אדם בהוראה במחוז י תחוםמנהל       ד.
היועצים את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר, 
והוא ישמש משקיף שהוא בעל זכות לדעה מייעצת אך אינו 

  חבר הוועדה.

כוח אדם בהוראה במחוז רשאי להזמין  תחוםכמו כן, מנהל             
שנתי כמשקיף בדעה -את מנהל בית הספר המקיף השש

המשרה הפנויה היא משרת מנהל  בלבד, וזאת אם מייעצת
  שנתי.-חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף שש

אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם     
הגופים החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי 
 נציג אחד בלבד, למעט מקרים מיוחדים שבהם יחליט יושב

משקיף מטעם  ראש הוועדה כי מן הראוי לאפשר נוכחות
אחד הגופים המשתתפים. על יושב ראש הוועדה לנמק 
לפרוטוקול הוועדה מה הם השיקולים שהנחו אותו 

  בהחלטתו זו.

המקום והמועד לכינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי     ה.
  כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר. תחוםמנהל 

חבריה,  המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית    ו.
  ראש.-ובהם היושב

המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב לפני ועדת היועצים.     ז.
הוועדה רשאית לדון במועמדותו של מועמד כאמור הנמצא 
מחוץ לישראל בהיעדרו, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם 
אפשר לעמוד על תכונותיו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר 

ב מחלה או שירות מילואים. ממנו להופיע לפני הוועדה עק
  אי הופעה כאמור לא תהיה עילה לדחיית ישיבת הוועדה.

אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף     ח.
גורם, גם לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה 
בלבד, למעט נציגי המשרד הנוגעים בדבר, האמורים לבדוק 

וניהם האישיים והמקצועיים את כשירות המועמדים ואת נת
  ולחוות את דעתם עליהם.

לא יישאל מועמד שאלה בדבר השתייכותו המפלגתית או על     ט.
   דעותיו הפוליטיות.
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כוח אדם בהוראה במחוז יעמיד לרשות ועדת  תחוםמנהל     י.
היועצים את התיקים האישיים של כל מועמד ואת טופס 

י המועמד, הבקשה ואת נספחיו אשר הומצאו לו על יד
  לעיל. 1.2.2-וב 1.2.1-מור באכ

מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, או מי שהוסמך על     יא.
 לערוך היועצים,  ועדת או על פי בקשת   ביזמתו רשאי,  ידו, 

של הנתונים האישים והמקצועיים של כל  דיקהב
 המועמדים, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת מוריו,

ו מעבידים קודמים שלו, המשטרה, מעבידו הנוכחי א
מוסדות הביטחון וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה 
האמורה רשאי מנהל האגף הבכיר לערוך בעצמו, והוא רשאי 
גם למסור למשרד או לגוף אחר את שמות המועמדים, כדי 

אסף לפני יכל המידע חייב לה שהם יערכו את הבדיקה.
בכלל זה החומר הנוסף ו ,תחילת כינוסה של ועדת היועצים

  לבקש. וח אדם בהוראה רשאילכמנהל האגף הבכיר ש

ועדת היועצים רשאית לבקש מידע נוסף במהלך כינוסה    יב. 
עדה תוכל ו. הונטי להליך הבחירהוורל שהמידע בתנאי

 תנהיבוש החלטתה רק אם נילשקול את המידע לצורך ג
  .למועמד זכות התגובה על המידע החדש

יועצים אינה רשאית לדרוש או לקבל מידע נוסף לגבי ועדת ה    יג. 
מי מהמועמדים לאחר תום דיוניה ופיזורה. למען הסר ספק, 

בשה את החלטתה י, אך גלא התפזרה פיזית הגם אם הוועד
חשב ילגבי מכרז אחר, יוממשיכה לפעול  לגבי אותו מכרז

  הדבר כאילו התפזרה לצורך המכרז הקודם. 

או מי שהוסמך על ידו ימסור לוועדת  מנהל האגף הבכיר    .די
היועצים דוח על חוות הדעת ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו 
יש לאותם ממצאים וחוות דעת משמעות לעניין בחירתו של 

  המועמד.

מועמד הוא קרוב משפחה שלו יודיע החבר ועדת היועצים ש    .טו
על כך ליושב ראש הוועדה, ולא ישתתף כלל בוועדת היועצים 

יינת את המועמדים לאותה משרה. בפסקה זו "קרוב המרא
משפחה" כולל בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, 
דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או 

  נכדה.

חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על כישלונו בעבר של    .טז
ת אחרתמועמד, על ניסיון לא מוצלח עמו, או הערכה שלילי
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כלשהי, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע.     
אם המידע הוא סודי, או שחברי הוועדה החליטו כדין שלא 

  אין חובה להודיע על כך למועמד. –לגלותו 

מרכז ועדת היועצים ירשום פרוטוקול של הדיונים של ועדת     .יז
  שלהלן. 4היועצים, לפי נספח 

  עציםסיכומי ועדת היו  1.3.3

לאחר ראיּון כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל      א. 
אחד מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה 
בהשכלתו ובניסיונו של המועמד, בחוות דעתם של 

לעיל י' -1.3.2לפי  שהוגשו במסמכים המשקיפים,
מראיון המועמדים. ההערכה תתבטא  ובהתרשמותו

עמד אחד על ידי כל חבר בוועדת היועצים בקביעתו של מו
  הנראה לו ככשיר ביותר למשרה הפנויה.

סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז       .ב
של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד 

על חברי  ).4שכל חבר בוועדה המליץ עליו (ראה בנספח 
המועמד המומלץ. הוועדה לנמק את השיקולים לבחירת 

  הנימוקים יינתנו בנפרד מחילופי הדברים בין חברי הוועדה.

על סיכום הערכת המועמדים,   כל חברי הוועדה יחתמו      .ג
  ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

בישיבת ועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה,       .ד
ועדת היועצים  ד לעיל, מרכז-1.3.2-משקיף כאמור ב

  והמועמד.

דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים;     .ה
אסור להביא אותם לידיעתם של אחרים, אלא באישור 

  המנהל הכללי.

פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח     .ו
ברור, ויוגש על ידי מרכז הוועדה, באמצעות מנהל האגף 

  לי.הבכיר, למנהל הכל

  

  מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה  1.4

המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר   1.4.1
שיעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו 

  ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.
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החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה,     א.  1.4.2
  שלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.י

יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או       ב.
  בחירתם.-מנציגו על אי

  פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:  1.4.3

לא הוגשה כל בקשה למשרה הפנויה עד המועד האחרון     א.
  שנקבע להגשת הבקשות;

  עמדים העונים על דרישות המשרה;לא נמצאו מו    ב.

ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה הפנויה לא     ג.
  מצאה אף מועמד כשיר למשרה;

לא מונה על ידי מנכ"ל המשרד אף מועמד מבין המועמדים     ד.
   –שוועדת היועצים מצאה אותם כשירים למשרה 

  כוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית כדלהלן: תחוםינהג      

  יודיע על כך בכתב למועמדים;    )1

היועצים אל מנהל  יעביר את פרוטוקול ישיבת ועדת    )2
  האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה;

יציע למנהל הכללי, באמצעות הממונה על הטיפול     )3
בפרט שבאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, לפעול באחת 

  הדרכים האלה:

לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת   (א)
  רבדב

למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי מנהל המחוז   (ב)
  למשרה הפנויה.

  

  מינוי בפועל ומילוי מקום  1.5

התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל   1.5.1
הכללי ממלא מקום למשרה למשך התקופה שבה המשרה אינה 

רצוי למנות  באוגוסט שבאותה שנה. 27-אך לא מעבר ל ,מאוישת
כממלא מקום למשרה את סגן המנהל או עובד הוראה בדרג ניהולי 

בית הספר, לפי המלצת המפקח על בית מזוטר יותר או מורה 
  ספרית.-הספר. זאת במטרה לשמור על היציבות הבית
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לעיל,  1.4.3-התפנתה משרת ניהול בהתקיים הנסיבות המפורטות ב  1.5.2
ל הכללי ממונה בפועל ב, ימנה המנה-3-והוחלט לפעול לפי חלופה ד

למשרה למשך שנת לימודים אחת בלבד. לקראת שנת הלימודים 
במקרה זה תוקם  שאחריה תפורסם הודעה לאיוש משרת הניהול.

ותמליץ על אחד ועדת איתור שתראיין כמה מועמדים פוטנציאליים 
משתתף בוועדת האיתור. , אם הוא איננו מהם בפני מנהל המחוז

 ת את מנהל המחוז, אין צורך להמליץ בפניו.כולל ועדת האיתוראם 
 ;המחוז או מנציגו וממפקח במחוזועדת האיתור תורכב ממנהל 

רצוי ככל האפשר שיהיה זה מפקח שלא המליץ על אף מועמד. 
המפקחים במחוז הם אלה שימליצו על מועמדים פוטנציאליים 

(למשל, הם משמשים  ראויים לשמש בתפקידשעל פי היכרותם 
על עו"ה בבית הספר, או התרשמו ממנו במכרזים מפקחים 

. תינתן עדיפות להמלצה על מועמד העומד בתנאי הסף קודמים)
. הוועדה תראיין ככל האפשר לא פחות 3למשרה המובאים בנספח 

עדו בפרוטוקול, כולל נימוקים וונות יתיאימועמדים. הר 2-מ
לבחירה במועמד המומלץ. לאחר איתור המועמד המומלץ יש 

אם הוא לא השתתף  –הביא את פרטי ההמלצה אל מנהל המחוז ל
 ימצא שאכן, אם והוא ימליץ על המועמד – בוועדת האיתור

תן את החלטתו יהמועמד ראוי לכך, בפני המנהל הכללי, אשר י
  בעניין.

על המחוז לשלוח לאחראי על מינוי מנהלים באגף כוח אדם            
לצרף את פרוטוקול ועדת בהוראה את ההצעה למינוי בפועל ו

  האיתור ואת המלצת מנהל המחוז. 

לא תחול חובת פרסום הודעה,  1.5.2-וב 1.5.1-על מינוי כאמור ב   1.5.3
על גבי טופס כדוגמת והמועמד לתפקיד יוצע על ידי מנהל המחוז 

  שלהלן. 5הטופס המובא בנספח 

  

  ועדת יועצים עליונה (להלן "הוועדה העליונה")  1.6

     לליכ  1.6.1

המנהל הכללי רשאי למנות ועדה עליונה בכל מקרה שבו הוא       א.
סבור כי יש לשוב ולבחון את כל המועמדים שהופיעו לפני 

  אלה שהומלצו על ידה. ועדת היועצים או רק את

המנהל הכללי ינמק את החלטתו בדבר הצורך בכינוס       ב.
יונה הוועדה העליונה, במיוחד אם מצא לנכון לכנס ועדה על

על אף שוועדת היועצים המליצה פה אחד או ברוב דעות על 
  מועמד אחד.



 

  äôìçä– 18–8.4         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò15  êåúî58 íéãåîò        ò ì"ëðî øæåçã/7)á,( àá ''á øãà òùúä"ã ,3 áñøî 2014 
 
  

19

   להופעה בפני ועדת היועצים העליונההזמנה   1.6.2

תישלח למועמד/ים שנקבע/ו על הופעה בפני הוועדה הזמנה ל    א.
  א לעיל.-1.6.1-ב פי המצוין

ידי מנהל האגף הבכיר לפחות -ההזמנה תישלח למועמד על    ב.
ים לפני מועד הריאיון. במקרים דחופים, שבהם שבעה ימ

נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה ביד או בכל אמצעי אחר 
פה, תישלח ההזמנה לפחות יומיים לפני מועד -בכתב או בעל

  הריאיון.

ההזמנה או ההודעה הנשלחת תיראה כמבוצעת בעת     ג.
מסירתה לדואר, אם הכתובת שעליה הייתה נכונה. ההזמנה 

ה תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה או ההודע
מכתב שנשלח במועד שהיא נשלחה מגיע לתעודתו בדרך 
הרגילה של הדואר, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. אם אי 
אפשר לשלוח את ההזמנה או את ההודעה בדואר, ייעשה 

  הדבר בכל אמצעי אחר, בכתב או בעל פה.

  נהסדרי עבודתה של הוועדה העליו  1.6.3

בריאיון בוועדה העליונה תיבדק התאמתו של המועמד       א.
  מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה.

יושב ראש הוועדה העליונה ימנה מרכז לוועדה העליונה,     ב.
  והוא ירשום פרוטוקול של דיוניה.

  חברי הוועדה יהיו:         

  אשיושב ר –מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה      -

  מנהלי האגפים של הגיל המתאים במינהל הפדגוגי       -

  נציג הלשכה המשפטית       -

בכיר לכוח אדם ההאחראי על מינוי מנהלים באגף        -
  .מרכז הוועדה –בהוראה 

המנכ"ל רשאי למנות אד הוק נציג/ים חלופי/ים בהעדר חבר     
  אחד או יותר של הוועדה העליונה.

סה של הוועדה העליונה ייקבעו על ידי מקומה ומועד כינו      ג.
  מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

הוועדה העליונה רשאית לדון במועמדותו של מועמד הנמצא     ד.
מחוץ לישראל, אם מצאו חברי הוועדה העליונה כי 
המסמכים שהובאו לפניהם מספקים כדי לעמוד על תכונותיו 
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להופיע לפני של המועמד. הוא הדין במועמד שנבצר ממנו 
הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור 

   לא תהיה עילה לדחייתה של ישיבת ועדת היועצים העליונה.

כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי יעמיד  תחוםמנהל     ה.
לרשות הוועדה העליונה את תיקיו האישיים של כל מועמד 

י המועמד ואת טופס הבקשה ונספחיו אשר הומצאו לו על יד
  והונחו לפני ועדת היועצים.

מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביזמתו או על     ו.
פי בקשת חברי ועדת היועצים העליונה, לדרוש עריכת 
בדיקה, בין בעצמו ובין באמצעות עובדי המשרד או גופים 
חיצוניים למשרד, של נתונים אישיים או מקצועיים של 

  קשו והונחו לפני ועדת היועצים.מועמד מעבר לאלה שנתב

מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ימציא את תוצאות       
הבדיקה לחברי ועדת היועצים העליונה, אם לדעתו יש בהן 

  משמעות לעניין המלצה על המועמד.

אם אחד או יותר מהמועמדים למשרת הניהול הוא קרוב     ז.
ע על כך חבר משפחה של חבר בוועדת היועצים העליונה, יודי

הוועדה ליושב ראש הוועדה ולא ישתתף בוועדה העליונה 
המראיינת את המועמדים למשרה שעליה מתמודד גם קרוב 
המשפחה. קרוב משפחה כולל: בן זוג, הורה, בן, בת, אח, 
אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, 

  חתן, כלה, נכד או נכדה.

מועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל לאחר ראיון כל ה    ח.
אחד מחברי הוועדה העליונה את המועמדים על פי נתוניו 
האישיים והתרשמותו מהמועמד בריאיון עמו. הערכות אלה 

  תירשמנה באופן מפורט בפרוטוקול הוועדה.

חברי הוועדה העליונה רשאים להמליץ על הגבלת מינוי של     ט.
דעתם, או על מינויו לממלא  מועמד לשנה אחת, לפי שיקול

מקום, גם אם המשרה פורסמה ברבים ללא הגבלה, בתנאי 
  שההמלצה תהיה מנומקת בכתב.

ידי ועדת היועצים יהיה -בסיכום הערכת המועמדים על    י.
ריכוז של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם 

  המועמד שכל חבר בוועדה המליץ עליו.

על סיכום הערכת המועמדים, ויושב כל חברי הוועדה יחתמו     יא.
  ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.
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בישיבת הוועדה העליונה יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה     יב.
  ב לעיל.-המפורטים ב

דיוני הוועדה העליונה, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים.     יג.
אסור להביאם לידיעתם של אחרים אלא באישור המנהל 

  הכללי.

פרוטוקול ישיבת הוועדה העליונה יודפס או ייכתב באורח     .יד
ברור, ויוגש למנהל הכללי על ידי מרכז הוועדה באמצעות 

  יושב ראש הוועדה העליונה.

  מינוי לאחר הגשת המלצתה של הוועדה העליונה  1.6.4

ט בדבר מינויו של מועמד למשרת ניהול יהמנהל הכללי יחל    א.
טוקול של הוועדה העליונה בית ספר לאחר שיעיין בפרו

  ובמסמכים שהובאו לידיעתו.

המנהל הכללי ייתן החלטה מנומקת ומבוססת על עובדות,       ב.
על ממצאים ועל שיקולים לגבי מינויו של המועמד שבחר בו 

  למשרת הניהול.

החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרת ניהול,       ג.
ודעה על כך למנהל המחוז ישלח הממונה על הטיפול בפרט ה

הרלוונטי, והאחרון ישלח הודעה בהתאם למועמד שנבחר. 
יתר המועמדים יקבלו מכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי 

  בחירתם.

  

  מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים  .2

  כללי  2.1

מינוי סגן מנהל (ראה נספח   הגיע מספר הכיתות במוסד למספר המצדיק
אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה המנהל ), יפנה 7

  פנימי על משרה של סגן מנהל. 

  

  בחירה ההליך      2.2

הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל תפורסם על לוח המודעות בבית   2.2.1
מועדי הגשת  אתהספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, 

בבית הספר  ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה  המועמדות
רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות ועל 

  הכישורים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.
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יהיו שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על  היועציםבוועדת   
  בית הספר.

   .הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז  2.2.2

דה. הודעה על אישור מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הווע  2.2.3
  למנהל בית הספר. ואו על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים 

  

  מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה  . 3

  כללי   3.1

גודל ( פסג"המרכז המצדיק מינוי סגן מנהל גודל להפסג"ה מרכז  הגיע
ומים באזור ההזנה של מרכז עו"ה הרש 1000מעל בינוני ומעלה, כלומר 

בבקשה  פיתוח המקצועיאל המפקח על ההמרכז הל מנה יפנ, הפסג"ה)
  . מרכז פסג"ה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל

  

  בחירה ההליך      3.2

תפורסם על לוח מרכז פסג"ה הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל   3.2.1
ועל לוח המודעות של כל בתי הספר השייכים  מרכזהמודעות ב

תכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, ו כז,לאזור ההזנה של המר
ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל   מועדי הגשת המועמדות את

מורה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות ועל 
  הכישורים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

: מנהל מרכז הפסג"ה והמפקח על יהיו שני חברים היועציםבוועדת 
  באותו מרכז.  וראההבדי של עו הפיתוח המקצועי

  בוועדת היועצים רשאי להשתתף משקיף שהוא עובד משרד החינוך.

  .הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז  3.2.2

מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור   3.2.3
מרכז למנהל ואו על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים 

  .הפסג"ה
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  ם במרכזי הדרכה מנהלי ינוי סגנימ  . 4

  כללי   4.1

כה, יפנה מנהל מרכז ההדרכה ה משרת סגן מנהל מרכז הדרתהתפנ
חברה התכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל  ,על אגף תכנים למפקח

נוער בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל מרכז הו
  הדרכה.

  
  הליך הבחירה   4.2

רה פנויה לסגן מנהל מרכז הדרכה תפורסם על לוח הודעה על מש 4.2.1
המודעות במרכז ההדרכה. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז 
הדרכה מחוזי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי 

נוער במחוז. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז החברה והמינהל 
הדרכה ארצי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי 

נוער. המודעה תכלול את פירוט הכישורים החברה והטה מינהל מ
הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים 

  במכרז. 
מפקח מאגף  – יהיו חברים: במרכז הדרכה מחוזי היועציםבוועדת  4.2.2

תכניות, הכשרה והשתלמויות, מנהל חברה ונוער במחוז  ,תכנים
מפקח מהאגף  – הדרכה ארציומנהל מרכז ההדרכה. במרכז 

-תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, ממונה מהאגף החברתי
  קהילתי ומנהל מרכז ההדרכה. 

ותגיש את המלצותיה למנהל אגף  הוועדה תראיין את המועמדים 4.2.3
והוא נוער, החברה וההכשרה והשתלמויות במינהל  ,תכניות ,תכנים

  יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. 

דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים על הודעה על אישור או  4.2.4
  ולמנהל מרכז ההדרכה.

  
 ימיובספורט  בחינוךמינוי סגני מנהלים   . 5

  כללי   5.1

סגן  ) לגודל המצדיק מינוי"בית הספר"הספר לחינוך ימי ( להלן  ביתהגיע 
 החינוךאל המפקח על  הספר בית), יפנה מנהל ג-6 בנספחמנהל (כמפורט 

  הגופני במחוז בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל. 
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  הליך הבחירה     5.2

תפורסם על לוח  הספר ביתהודעה על משרה פנויה לסגן מנהל   5.2.1
ת הספר, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את יבבהמודעות 

ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה  מועדי הגשת המועמדות
שאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות ועל ר

  הכישורים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

 ימי לחינוך הספר ביתיהיו שני חברים: מנהל  היועציםבוועדת   
  . במחוז הגופני החינוך על והמפקח

  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.   5.2.2

המלצות הוועדה. הודעה על אישור מנהל המחוז יאשר או ידחה את    5.2.3
  . ת הספרביאו על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל 

  
  הליכי הבחירה - אשכול פיסי מנהל מינוי  .6

  .הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים  6.1

המחוז יפרסם על לוחות המודעות של בתי הספר שאליהם משויך   6.2
אשכול" הודעה על משרה פנויה ויכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, "ה

  את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

כל אדם העונה על הדרישות שפורטו לעיל רשאי להגיש את מועמדותו    6.3
  למשרה האמורה. 

המנהל ייבחר על ידי ועדת בחירה שימנה מנהל המחוז. מנהל המחוז או   6.4
נציגו יעמוד בראש ועדת הבחירה וימנה את חברי הוועדה לפי ההרכב 

  הזה: 

  נציג הרשות המקומית      -

שנתי או חטיבת הביניים העצמאית -מנהל בית הספר השש  -
  שה"אשכול" צמוד אליהם

  נציג הארגון היציג   -

  מפקח בית הספר   -

  המפקח המחוזי למדע ולטכנולוגיה      -

  דע ולטכנולוגיה שישמש כמשקיף בוועדה.נציג המינהל למ      -

  משמעית יכריע קולו של יו"ר הוועדה.-מקרה שאין הכרעה חדב

מועמד שלא הוזמן לריאיון בפני ועדת הבחירה יקבל על כך הודעה   6.5
  מנומקת בכתב. 
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 )8.4-15(ב), סעיף 8לחוזר הוראות הקבע עב/ 1(על פי נספח 

  נספחים      .7
  

  בקשה לפרסום הודעה על משרת ניהול פנויה    1נספח 
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 )8.4-15(ב), סעיף 8לחוזר הוראות הקבע עב/ 2(על פי נספח 

  הצגת מועמדות למשרת ניהול פנויה    2נספח 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 8.4-18(ב), סעיף 7לחוזר הוראות הקבע עד/ 2פי נספח על 

  8, 6, 4, 2במוסדות חינוך רשמיים מפורטים בעמ' יה וכישורי  הסף הדרושים למילוי משרת ניהול פנ

 8.4-18(ב), סעיף 7של חוזר הוראות הקבע עד/ 3בצידו השני של הטופס ומופיעים בנספח 
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 כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה    3נספח 

  
   למשרת ניהול בבית ספר יסודי  א.

שנים לפחות בבתי ספר  5ניסיון בהוראה בפועל של  – ניסיון בהוראה   .1
ים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד יסודי

בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות 
שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או 

   במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

  ות הער

ניסיונו גיש מועמדות גם מי שיוכל לה בבית ספר יסודילמשרת ניהול     
 לושאחת משב ספר יסודי כמפורט לעיל, אך עומדבבית אינו בהוראה 

  החלופות האלה:

- שנים לפחות בבית ספר על 5מי שיש לו ניסיון בהוראה בפועל של   א)  
או כסגן מנהל או כרכז בעת הצגת המועמדות מכהן כמנהל יסודי ו

י בארץ  והמכהן בתפקידו יסוד-עלבית ספר שכבה או כרכז פדגוגי ב
אושרו לו לגבי מנהל או סגן מנהל (שנים  לפחות ברציפות  3במשך 

כיהן בתפקיד הוא או כסגן מנהל ולגבי רכז  כמנהלשנות ותק  3
ת ושנ 3-אחת מחודשי עבודה בפועל לפחות בכל  6במשך 

בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על זאת לימודים). ה
  ד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה. והוא עומ תפקידו

שנים לפחות בבית ספר  5בעל ניסיון בהוראה בפועל של  אומי שה )ב
או סגן מנהל או רכז שימש בתפקיד  של מנהל ואשר יסודי -על

שנים  4יסודי בארץ לפחות -עלבית ספר בשכבה או רכז פדגוגי 
או (לגבי מנהל השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות  10במהלך 

 ל או כסגן מנהל ולגבי רכזכמנהשנות ותק  4סגן מנהל אושרו לו 
אחת חודשי עבודה בפועל לפחות בכל  6כיהן בתפקיד במשך  הוא

בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית של זאת לימודים). הת ושנ 4-מ
והוא עומד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח  תפקידוהמפקח על 

 זה. 

ות לימודים מלאות שנ 3בפועל של  מי שיש לו ניסיון בהוראה )ג
יש לו ניסיון ניהולי מוכח של שנים כנדרש לעיל, ו 5פחות במקום ל
שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהל צוות המונה  5

תפקידו כמנהל צבר ניסיון במסגרת שוכן  ,עובדים 30-לא פחות מ
שתה עבודתו הניהולית נעובהוראה של עובדים, בהדרכה/בהנחיה/

יש להציג אישור בעבודה ניהולית  הניסיוןבהיקף מלא. להוכחת 
 מהממונה על משאבי אנוש באותו מקום עבודה.  
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תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה  – השכלה אקדמית   .2
מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות 

ר דתי רצויה גם השכלה מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספ
  תורנית. 

  הערה

במינהל  שאינוהדרישה ממועמד שהוא בעל תואר שני אקדמי מבוטלת 
בניהול וארגון מערכות חינוך ללמוד לימודי השלמה  שאינוהחינוך או 

ש"ש  8במינהל מערכות חינוך או בארגון וניהול מערכות חינוך בהיקף של 
  כתנאי סף להגשת מועמדות למכרזי ניהול.

תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר  – השכלה פדגוגית   .3
מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או 

יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או -רישיון הוראה קבוע לחינוך העל
  תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ.

 הערות
יגות חינוכית תוכר כעונה על תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנה  א)

  הדרישה לתעודת הוראה.

יסודי או רישיון -לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל  ב)
לעיסוק בהוראה, אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם 
ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה 

ר על זכאות מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישו
לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול 
פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה 

  לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

החל משנת הלימודים התשע"ד, למשרות  – הכשרה לניהול בית ספר   .4
תשע"ה ולמשרות שתאוישנה בשנים שתאוישנה בשנת הלימודים ה

(או אישור זכאות לתעודה)  של  התכנית  הבאות, נדרשת תעודת סיום 
החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים 

  כתנאי סף להשתתפות במכרזי ניהול בכל מוסדות החינוך.

הול יודגש כי גם מסיימי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בני    
ובארגון של מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתכנית החדשה להכשרת 
מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים כתנאי סף למכרזי 

הוראה זו תחול על מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל ניהול. 
החינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך החל משנת הלימודים התשע"ב 

  ואילך.  



              äôìçä – 18–8.4                       òá÷ úåàøåä  
  

              'îò28  êåúî58 íéãåîò        ò ì"ëðî øæåçã/7)á,( àá ''á øãà "òùúäã ,3 áñøî 2014 
  
  

32

  חלופות לדרישה זו: אלה ה      

 לבוגריםתעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים בארץ    4.1
אשר סיימו את לימודיהם בתכניות להכשרת מנהלים של משרד 

לתכנית החדשה של מכון החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו 
  "אבני ראשה"

ית ספר-תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית  4.2
לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להלן "תכנית 

  הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)

תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר   4.3
להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר 

אקדמיים מחו"ל  קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים
אשר החלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל  לבוגרים

  המאוחר.

"מינהל החינוך" מתייחס לכל התכניות לתואר שני בתחום            השם 
זה. לתכניות אלה יש שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. 
להלן שמות המגמות/התכניות לתואר שני לפי המוסדות השונים 

  גבוהה:  להשכלה

  גוריון: מינהל, חברה ומדיניות החינוך-באוניברסיטת בן  -

  אילן: מינהל החינוך-באוניברסיטת בר  -

  באוניברסיטת חיפה: ניהול מערכות חינוך  -

  באוניברסיטה העברית בירושלים: מדיניות ומינהל בחינוך  -

 אביב: מינהל ומדיניות בחינוך-באוניברסיטת תל  -
  מינהל, מדיניות, מנהיגות בחינוך באוניברסיטה הפתוחה:  -

במכללת אורות ישראל,  מכללה אקדמית לחינוך: ניהול   -
  מערכות חינוך

  במכללה האקדמית לחינוך אורנים: ניהול וארגון מערכות חינוך  -

  באחווה, המכללה האקדמית לחינוך: מינהל מערכות חינוך  -

  ברל: ניהול וארגון מערכות חינוך-במכללה האקדמית בית  -

  במכללה האקדמית גורדון בחיפה: ניהול וארגון מערכות חינוך  -

במכללת ליפשיץ, המכללה האקדמית הדתית לחינוך: ניהול   -
  וארגון מערכות חינוך

  בסמינר הקיבוצים: ניהול וארגון מערכות חינוך  -

במכללת אוהלו בקצרין: ארגון וניהול מערכות חינוך  -
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  ערכות חינוךבמכללה ירושלים: ארגון וניהול מ  -

  במרכז ללימודים אקדמיים: ניהול וארגון מערכות חינוך  -

 במכללת סכנין: ארגון וניהול מערכות חינוך  -
  במכללת חמדת דרום: ניהול וארגון מערכות חינוך.  -

  הערה

עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת  
בהצגת המפורטות לעיל לבתי ספר  מהתכניות להכשרת  מנהלים

  מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:

מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר   ) 1
יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) -בארץ (יסודי, חט"ב, על

שנות ותק  3שנים לפחות, ואושרו לו  3ברציפות במשך 
בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על 

כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח  עבודתו
  זה

עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית   ) 2
ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ 

 4יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות -(יסודי, חט"ב, על
השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות  10שנים במהלך 

שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת  4שרו לו ואו
חיובית של המפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי 

  הסף המצוינים בנספח זה.

  

  הכישורים הרצויים  

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש 
  המלצתה של ועדת היועצים:

 והנחיה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידהיכולת הנהגה, הובלה    .1

יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי    .2
  בבניית תכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר

  יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה   .3

ית ואישית בטוחה יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנוש   .4
מחויבות לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה ונעימה תוך 
  שבאחריותו

  ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים   .5
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 ידיעת החוק והוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר   .6

קשרים עם יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה ו   .7
   מוסדות ממשלתיים ועם רשויות ציבוריות

פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם -כושר הבעה בכתב ובעל   .8
  איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

  כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי   .9

  קצבת על בסיס נתוניםיכולת לבנות תכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתו  .10

ספרית על יסוד תכנית לימודים -יכולת לבנות תכנית לימודים בית  .11
 רשמית.

  

  יסודי-למשרת ניהול בבית ספר על  ב.

שנים לפחות בחינוך העל  5ניסיון בהוראה בפועל של  –ניסיון בהוראה    .1
ח' של החינוך היסודי -יסודי (עד כיתה י"ב ועד בכלל) או בכיתות ז' ו

ארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של ב
עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו 
ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או 

  במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

  ותהער

ניסיונו שמועמדות גם מי  יוכל להגיש יסודי-בבית ספר עללמשרת ניהול     
 לושאחת משב עומד, אך יסודי כמפורט לעיל-ספר על בהוראה אינו בבית

  החלופות האלה:

שנים  5מי שיש לו ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר יסודי של   א)  
בית או כסגן מנהל שבעת הצגת המועמדות מכהן כמנהל לפחות ו

 3ואושרו לו שנים  3ספר יסודי בארץ והמכהן בתפקידו במשך 
בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית  שנות ותק בניהול. זאת

והוא עומד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח  תפקידומהמפקח על 
  זה. 

שנים  5מי שיש לו ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר יסודי של   ב) 
 שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר יסודילפחות ו

, אך שימש בתפקיד  של מנהל ספר יסודי בארץאו כסגן מנהל בית 
 10שנים במהלך  4בית ספר יסודי בארץ לפחות או סגן מנהל 

שנות ותק  4דות ואושרו לו השנים האחרונות לפני הצגת המועמ
בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית של המפקח על  בניהול. זאת

  והוא עומד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה. תפקידו
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שנות לימודים מלאות  3מי שיש לו ניסיון בהוראה בפועל של   ג) 
 5יש לו ניסיון ניהולי מוכח של שנים כנדרש לעיל, ו 5פחות במקום ל

שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהל צוות המונה 
תפקידו כמנהל צבר ניסיון במסגרת שוכן  ,עובדים 30-לא פחות מ

עבודתו הניהולית נעשתה ודים, בהוראה של עובבהדרכה/בהנחיה/
יש להציג אישור  בעבודה ניהוליתניסיון הבהיקף מלא. להוכחת 

  מהממונה על משאבי אנוש באותו מקום עבודה. 

  

תואר אקדמי שני  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה  – השכלה אקדמית   .2
מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות 

ים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה מהגף להערכת תאר
 תורנית.

  הערה

הדרישה ממועמד שהוא בעל תואר שני אקדמי שאינו במינהל מבוטלת  
החינוך או שאינו בניהול וארגון מערכות חינוך ללמוד לימודי השלמה 

ש"ש  8במינהל מערכות חינוך או בארגון וניהול מערכות חינוך בהיקף של 
 גשת מועמדות למכרזי ניהול. כתנאי סף לה

  

רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה  –השכלה פדגוגית    .3
יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של -במסלול העל

  משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים בחוזרי המנכ"ל.

  הערות

כר כעונה על תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תו  א) 
  הדרישה לתעודת הוראה.

יסודי או רישיון -לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל  ב) 
לעיסוק בהוראה, אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם 
ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה 
מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות 

שיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול לרי
פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה 

  לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

  
החל משנת הלימודים התשע"ד, למשרות  – הכשרה לניהול בית ספר   .4

שתאוישנה בשנים  שתאוישנה בשנת הלימודים התשע"ה ולמשרות
(או אישור זכאות לתעודה)  של  התכנית  הבאות, נדרשת תעודת סיום 
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החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים 
  כתנאי סף להשתתפות במכרזי ניהול בכל מוסדות החינוך.

יודגש כי גם מסיימי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול     
ל מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתכנית החדשה להכשרת ובארגון ש

מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים כתנאי סף למכרזי 
הוראה זו תחול על מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל ניהול. 

ארגון מערכות חינוך החל משנת הלימודים התשע"ב בהחינוך או בניהול ו
  ואילך.  

  דרישה זו: חלופות לאלה ה    

 לבוגריםתעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים בארץ    4.1
אשר סיימו את לימודיהם בתכניות להכשרת מנהלים של משרד 

לתכנית החדשה של מכון  החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו
    "אבני ראשה"

ספרית -תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית  4.2
סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להלן "תכנית לבוגרים אשר 

  הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)

תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר   4.3
להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר 
קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל 

אשר החלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל  לבוגרים
  המאוחר.

"מינהל החינוך" מתייחס לכל התכניות לתואר שני בתחום            השם 
זה. לתכניות אלה יש שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. 
להלן שמות המגמות / התכניות לתואר שני לפי המוסדות השונים 

  להשכלה גבוהה: 

  גוריון: מינהל, חברה ומדיניות החינוך-וניברסיטת בןבא  -

  אילן: מינהל החינוך-באוניברסיטת בר  -

  באוניברסיטת חיפה: ניהול מערכות חינוך  -

  באוניברסיטה העברית בירושלים: מדיניות ומינהל בחינוך  -

 אביב: מינהל ומדיניות בחינוך-באוניברסיטת תל  -
  ות ומנהיגות בחינוךבאוניברסיטה הפתוחה: מינהל, מדיני  -

במכללת אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך: ניהול   -
  מערכות חינוך
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במכללה האקדמית לחינוך אורנים: ניהול וארגון מערכות   -
  חינוך

  באחווה, המכללה האקדמית לחינוך: מינהל מערכות חינוך  -

  ברל: ניהול וארגון מערכות חינוך-במכללה האקדמית בית  -

  דמית גורדון בחיפה: ניהול וארגון מערכות חינוךבמכללה האק  -

במכללת ליפשיץ, המכללה האקדמית הדתית לחינוך: ניהול   -
  וארגון מערכות חינוך

  בסמינר הקיבוצים: ניהול וארגון מערכות חינוך  -

  ארגון וניהול מערכות חינוך: מכללת אוהלו בקצריןב  -

  במכללה ירושלים: ארגון וניהול מערכות חינוך  -

  במרכז ללימודים אקדמיים: ניהול וארגון מערכות חינוך  -

 במכללת סכנין: ארגון וניהול מערכות חינוך  -
 במכללת חמדת הדרום: ניהול וארגון מערכות חינוך.  -
  

  הערה 

עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת 
המפורטות לעיל בהצגת לבתי ספר  מהתכניות להכשרת מנהלים

  ת למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:מועמדו

מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר   )1
יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) -בארץ (יסודי, חט"ב, על

שנות ותק  3שנים לפחות, ואושרו לו  3ברציפות במשך 
בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על 

יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים עבודתו כמנהל, והוא 
  בנספח זה

עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית   )2
ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ 

 4יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות -(יסודי, חט"ב, על
השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות  10שנים במהלך 

ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת שנות  4ואושרו לו 
חיובית של המפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר 

  תנאי הסף המצוינים בנספח זה.
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  הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש 
 המלצתה של ועדת היועצים:

  ליכי חינוך, הוראה ולמידהיכולת הנהגה, הובלה והנחיה של תה       .1

יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי    .2
  בבניית תכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר

  יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה   .3

וחה יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בט   .4
ונעימה תוך מחויבות לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה 

  שבאחריותו

 ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים   .5
  ידיעת החוק והוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר   .6

יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם    .7
            ות ממשלתיים ועם רשויות ציבוריותמוסד

פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם -כושר הבעה בכתב ובעל   .8
  איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

  כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי   .9

 על בסיס נתוניםיכולת לבנות תכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת   .10
ספרית על יסוד תכנית לימודים -יכולת לבנות תכנית לימודים בית  .11

  רשמית.
  

  רצויים למשרת ניהול בחטיבת בינייםהכישורים ה  ג.

- בנוסף לכישורים הנדרשים למשרת ניהול בעלהכישורים שיפורטו להלן הם 
ת גיבוש כישורים רצויים אשר יישקלו במסגריסודי (ראה סעיף ב' לעיל), והם 

 המלצתה של ועדת היועצים:
הכרה יסודית של מטרות הרפורמה ועקרונותיה כפי שנתקבלו על ידי    .1

  הכנסת והממשלה

הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך    .2
  הנוגעים לחטיבת הביניים

  י אחרניסיון קודם בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני ואינטגרטיב   .3

רצוי ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות בכיתות הטרוגניות    .4
ובייזום פעילויות אינטגרטיביות בתחום החינוך החברתי הלא פורמאלי 

  או במעורבות בפעילויות אלה.
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  למשרת ניהול במרכז לפיתוח סגלי הוראה (מרכז פסג"ה)  ד.

  תחומי העיסוק של התפקיד

במרכז הפסג"ה, על התפעול השוטף, על ניהול  הפעילויותכלל אחראי על    .1
צוות העובדים הפדגוגיים והמינהליים ועל הטיפול בצד המינהלי 
והתקציבי של מרכז הפסג"ה בהתאם למדיניות שתיקבע על ידי אגף א' 

  לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה

לי של צוותי העובדים בפיתוח סג המקצועי והפדגוגיאחראי לגיבוש    .2
  הוראה

"צוות הפעולה של מרכז הפסג"ה וב "צוות ההיגוי האזורי"חבר ב   .3
ואחראי לריכוז הצוות ולקביעת לוח הזמנים של הישיבות המצומצם" 

  בתיאום עם יו"ר צוות ההיגוי האזורי

של מרכז הפסג"ה על בסיס  "תכנית הפעילות השנתית"מתכנן את    .4
בחלוקת המשאבים לביצוע  ההחלטות של צוות ההיגוי האזורי ושותף

  התכנית

אחראי לגיוס מורי מורים ומדריכים, בתיאום עם הפיקוח, לשם ביצוע    .5
(על פי חוזר הוראות הקבע סז/ (ב), 8תכנית העבודה של מרכז הפסג"ה 

  , "המרכזים לפיתוח סגלי הוראה")8.2–16סעיף 

קומית, מקיים קשר מתמיד עם השותפים לעשייה החינוכית (הרשות המ     .6
המחוז, הפיקוח הכולל והמקצועי) כדי לתת מענה לצורכיהם הייחודיים 

  של עובדי ההוראה באזור.

  

  הכישורים הנדרשים

תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה  – השכלה אקדמית   .1
מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות 

  הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.מ

תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר  – השכלה פדגוגית   .2
מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או 

ו רישיון לעיסוק בהוראה או יסודי א-רישיון הוראה קבוע בחינוך העל
תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות 

  חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או  5של  ניסיון בהוראה בפועל   .3
ד יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמ-על

בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות
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שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או     
  במכללה או רכז פרח וכיו"ב.

  

  כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש 
 עצים:המלצתה של ועדת היו

.     בעל תעודת סיום של התכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (תינתן 1
  )4א-עדיפות; ראה לעיל ב

פה עם גורמים -כושר מינהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל   .2
 ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ואחרים

פה בעברית, ובמרכזי פסג"ה ששפת מרבית -כושר הבעה בכתב ובעל   .3
 לוסייה בהם אינה עברית גם כושר הבעה באותה שפההאוכ

 היכרות יסודית של מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה   .4

שנים לפחות בתפקיד ניהולי במוסד חינוכי (מנהל בי"ס, סגן  4ניסיון של    .5
 מנהל, מרכז שכבה וכד')

 ניסיון בפיתוח אמצעי הוראה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות   .6

 ניסיון בניהול מרכז משאבים ובפיתוח מיזמים   .7

 ניסיון וכושר בהנחיה ובהדרכה של מורים ומורי מורים   .8

 כושר לקיים יחסי עבודה תקינים   .9

כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד   .10
 חינוך

של ניסיון בתהליכי בקרה והערכה לשיפור תהליכי הפיתוח המקצועי   .11
  עובדי הוראה ובקבלת החלטות.

  

  למשרת ניהול במפתן  ה.

  תחומי האחריות ודרישות התפקיד   

.    אחראי לפעילות הכוללת של המפתן כמסגרת לבני נוער בסיכון, על פי 1
מדיניות השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

  אגף שח"ר במשרד החינוך והרשות המקומית

לקיום קשר שוטף עם הרשות המקומית, עם משרד הרווחה, עם  אחראי   .2
  השירותים החברתיים ועם משרד החינוך
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  מקצועי במערכת מורכבת הפועלת כל שעות היום-יכולת ניהול צוות רב   .3

  בעל חשיבה יזמית ויצירתית.    .4

דרישות המשרה (תנאי הסף) תהיינה זהות לדרישות לגבי משרות ניהול בבית 
  יסודי, כמפורט בסעיף ב' לעיל.-ספר על

  

  למשרת ניהול בבית ספר לחינוך מיוחד  ו.

הרובד ב' לעיל (הכול לפי -נוסף לדרישות המשרה המפורטות בסעיפים א' ו
) 4.2( 4ביה"ס) דרושה גם הסמכה לחינוך מיוחד, כמפורט בפרק בהגבוה  החינוכי

  המיוחד". בתקנון שירות עובדי הוראה, "עובדי הוראה במסגרת החינוך

  

  למשרת ניהול בחווה חקלאית  ז.

דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את החווה:    .1
ט' -ו' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי, ובכיתות ז'-בכיתות א'

יסודי. במקרה של אוכלוסייה -תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר על
ות הגדול ביותר בשכבות הגיל מעורבת יש לנהוג על פי מספר הכית

  שהוזכרו לעיל.

בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בתחום החקלאות או לימודי    .2
הסביבה או מדעי הסביבה או ביולוגיה או גיאוגרפיה או כימיה או לימודי 
א"י: תואר אקדמי או הסמכה להוראה בתחום זה או רישיון הוראה 

  קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה בתחום.

  

  אזורי)- למשרת ניהול במתי"א (מרכז תמיכה יישובי  ח.

שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד  תואר אקדמי   .1
להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים 
אקדמיים מחו"ל. לפחות אחד מהתארים חייב להיות מתחום החינוך 

  המיוחד. 

תעודת מורה מוסמך בכיר  – החינוך המיוחדהשכלה פדגוגית בתחום    .2
ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ או הסמכה על סמך בחינות 
מילואים או רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת 

- הוראה אוניברסיטאית מהארץ או תעודת התאמה להוראה לעובד פרא
  רפואי.

הלים לבתי ספר בארץ (ראה לעיל תעודת סיום של התכנית להכשרת מנ   .3
  ).4בסעיף א
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השנים  4-סיום בהצלחה של השתלמויות בתחומי החינוך המיוחד ב   .4
שעות לפחות (על  240האחרונות שלפני הגשת המועמדות בהיקף של 

המועמד להמציא אישור על ההשתלמויות מהאגף להשתלמות עובדי 
  ד בו).הוראה או אישור על לימודיו מהמוסד האקדמי שלמ

שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או  5בפועל של  ניסיון בהוראה   .5
יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד -על

בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות 
כללה שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה ובמ

  או רכז פרח וכיו"ב.

  

  כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש 
  המלצתה של ועדת היועצים:

  כושר הדרכה בפעילות שבתכנית הלימודים ומחוצה לה   .1

  כושר הדרכה  בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים   .2

  ושר ניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוךכושר מנהלי: כ   .3

פה עם מוסדות ממשלתיים, עם -כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל   .4
  רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים

  כושר לקיים יחסי עבודה תקינים   .5

כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובמוסד חינוכי ששפת ההוראה בו    .6
  גם כושר הבעה באותה שפה איננה עברית

ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל מוסד חינוכי,    .7
ובכלל זה הוראות המשרד בכל הנושאים הנוגעים ליישום חוק החינוך 

  המיוחד ולתחומי הפעילות של מתי"א

הכרת מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך הרלוונטיים    .8
  ודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל.והעקרונות הלימ

  

  למשרת ניהול באולפן  ט.

שנים לפחות בבתי ספר  5ניסיון בהוראה בפועל של  – ניסיון בהוראה   .1
 3מתוכן לפחות בארץ, (עד כיתה י"ב ועד בכלל) יסודיים -יסודיים ו/או על

, שבהן בהיקף המזכה בוותק בהוראהשנים בהוראה ובלמידת מבוגרים, 
לעניין זה יוכר ותק בהוראה גם הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. 

  במסגרות כגון עבודה כמרצה / כמתרגל באוניברסיטה או במכללה.
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תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה  – השכלה אקדמית   .2
מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות 

  ארים אקדמיים מחו"ל.מהגף להערכת ת

  הערות

הוראה זו תהיה תקפה למכרזי ניהול אולפן שייערכו בשנת   א)
הלימודים התשע"ד למשרות שתאוישנה משנת הלימודים התשע"ה 

  ואילך. 

 שאינוהדרישה ממועמד שהוא בעל תואר שני אקדמי מבוטלת   ב)
בניהול וארגון מערכות חינוך ללמוד  שאינובמינהל החינוך או 

י השלמה במינהל מערכות חינוך או בארגון וניהול מערכות לימוד
  ש"ש כתנאי סף להגשת מועמדות למכרזי ניהול.  8חינוך בהיקף של 

 

תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר  – השכלה פדגוגית  . 3
מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או 

יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או -ך העלרישיון הוראה קבוע לחינו
  תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ.

 הערות

תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על      )א
 הדרישה לתעודת הוראה.

יסודי או רישיון -לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל  ב)
וראה בלי שהושלם ההליך לעיסוק בהוראה אין להסתפק בתעודת ה

לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף 
הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד 
המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. 
לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון 

  בוע / לרישיון לעיסוק בהוראה.הוראה ק

  הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש 
  המלצתה של ועדת היועצים:

כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית        .1
 הלימודים בתחום של למידת מבוגרים והנחלת הלשון
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הכשרה והשתלמויות מוכרות בתחומים של הנחלת הלשון וחינוך ולמידת   .      2
 מבוגרים

 .       יכולת ליצור שיתוף פעולה עם גורמים  שונים בקהילה3
 -כושר מינהלי: ניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי   .4

 לימודי למבוגרים
 מנהל בית ספר ואולפןידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של    .5
 פה בעברית-כושר הבעה בכתב ובעל   .6
  פה עם רשויות מקומיות ציבוריות-כושר לנהל משא ומתן בכתב ובעל  .    7

 כושר לנהל יחסי עבודה תקינים ועבודת צוות   .8
  נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות.   .9

  

  ומצטייניםלמשרת ניהול במרכז "יום העשרה שבועי" לתלמידים מחוננים   י.

תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או  –השכלה אקדמית   .1  
ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת 

  תארים אקדמיים מחו"ל, רצוי תואר שני ומעלה.

תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר מהארץ ממוסד מוכר  – השכלה פדגוגית  .2  
וראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה להכשרת עובדי ה

יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה -קבוע לחינוך העל
אוניברסיטאית מהארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר 

  כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

נים לפחות במוסדות ש 5ניסיון מוכר בהוראה בפועל של  –ניסיון בהוראה   .3  
שנים בעבודה עם  3יסודיים בארץ, מתוכן לפחות -חינוך יסודיים ו/או על

תלמידים מחוננים, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד 
בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות 

רסיטה או במכללה, שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניב
  עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

  

  הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש 
  המלצתה של ועדת היועצים:

בעל תעודת סיום של התכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (תינתן        .1
  )4א-עדיפות; ראה לעיל, ב
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  של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה יכולת הנהגה   .2

  יכולת לעצב וליישם תמונת עתיד של בית הספר   .3

  יכולת להנהיג את צוות בית הספר   .4

יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה    .5
  ונעימה

  יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה    .6

פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם -בעלכושר הבעה בכתב ו   .7
  איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

השנים  4-סיום בהצלחה של השתלמויות בתחום החינוך למחוננים ב   .8
גמולי השתלמות לפחות,  2-האחרונות שלפני הגשת המועמדות, המזכות ב

די או לימודים בקורס להרחבת הסמכה לחינוך למחוננים המאושר על י
  האגף להכשרת עובדי הוראה

הכרת מערכות החינוך הרגילות בשלבי החינוך הרלוונטיים, העקרונות    .9
הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל והוראות 

  המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית הספר.

יקה, יועדף הערה: במרכז מחוננים לתחום ייחודי, כגון מרכז מחוננים למוז
  מועמד שיש לו הכשרה אקדמית ו/או פדגוגית לתחום המיוחד. 

  

 למשרת ניהול בבית ספר לחינוך וספורט ימי    יא. 

  כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר לחינוך וספורט ימי  –ניסיון בהוראה       .1
חות בארץ, בהיקף המזכה בוותק שנים לפ 5יסודי של -יסודי ו/או על

בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא 
יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה 

  כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

י עם התמחות בחינוך הימי, בוגר מכללה לחינוך גופנ –השכלה אקדמית      .2
וכן תואר אקדמי שני לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או 

ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת  
  תארים אקדמיים מחו"ל. 

  הערה

במינהל  שאינוהדרישה ממועמד שהוא בעל תואר שני אקדמי  מבוטלת
ן מערכות חינוך ללמוד לימודי השלמהבניהול וארגו שאינוהחינוך או 
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ש"ש  8במינהל מערכות חינוך או בארגון וניהול מערכות חינוך בהיקף של 
  כתנאי סף להגשת מועמדות למכרזי ניהול. 

רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה  –השכלה פדגוגית      .3
של  יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי-במסלול העל

  משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים בחוזרי המנכ"ל.

  הערות 

ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על התעודת בוגר בית   א)    
  הדרישה לתעודת הוראה.

אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ב)    
וח ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכ

אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד 
האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה 
לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה 

  קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

רגות דבתעודת משיט מטעם משרד התחבורה, א.  –השכלה מקצועית      .4
: משיט   השתלמויות בתחום החינוך; ב. לפחות 30ומשיט  21האלה 

השנים האחרונות בהיקף שעות המזכה  4-והספורט הימי ב הגופני ו/או
  בגמול אחד לפחות.

החל משנת הלימודים התשע"ד, למשרות  – הכשרה לניהול בית ספר   .5
שתאוישנה בשנת הלימודים התשע"ה ולמשרות שתאוישנה בשנים 

(או אישור זכאות לתעודה)  של  התכנית הבא ות, נדרשת תעודת סיום 
החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים 

  כתנאי סף להשתתפות במכרזי ניהול בכל מוסדות החינוך.

יודגש כי גם מסיימי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול     
שו ללמוד בתכנית החדשה להכשרת ובארגון של מערכות חינוך יידר

מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים כתנאי סף למכרזי 
הוראה זו תחול על מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל ניהול. 

ארגון מערכות חינוך החל משנת הלימודים התשע"ב בהחינוך או בניהול ו
  ואילך.  

  חלופות לדרישה זו: אלה ה    

 לבוגריםתעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים בארץ       5.1
אשר סיימו את לימודיהם בתכניות להכשרת מנהלים של משרד 

לתכנית החדשה של מכון  החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו
    "אבני ראשה"
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ספרית -תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית   5.2
ודיהם בשנת התשס"ט (להלן "תכנית לבוגרים אשר סיימו את לימ

  הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)

תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר   5.3
להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר 
קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל 

החלו לימודיהם לכל המאוחר בשנת הלימודים אשר  לבוגרים
  התשע"א.

השם מינהל החינוך מתייחס לכל התכניות לתואר שני בתחום זה.          
לתכניות אלה יש שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. להלן 
שמות המגמות/התכניות לתואר שני לפי המוסדות השונים 

  להשכלה גבוהה: 

  מינהל, חברה ומדיניות החינוך גוריון:-באוניברסיטת בן  -

  אילן: מינהל החינוך-באוניברסיטת בר  -

  באוניברסיטת חיפה: ניה ול מערכות חינוך  -

  באוניברסיטה העברית בירושלים: מדיניות ומינהל בחינוך  -

 אביב: מינהל ומדיניות בחינוך-באוניברסיטת תל  -
  באוניברסיטה הפתוחה: מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך  -

במכללת אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך: ניהול   -
  מערכות חינוך

  במכללה האקדמית לחינוך אורנים: ניהול וארגון מערכות חינוך  -

  באחווה, המכללה האקדמית לחינוך: מינהל מערכות חינוך  -

  ברל: ניהול וארגון מערכות חינוך-במכללה האקדמית בית  -

  יהול וארגון מערכות חינוךבמכללה האקדמית גורדון בחיפה: נ  -

במכללת ליפשיץ, המכללה האקדמית הדתית לחינוך: ניהול   -
  וארגון מערכות חינוך

  בסמינר הקיבוצים: ניהול וארגון מערכות חינוך  -

  ארגון וניהול מערכות חינוך: מכללת אוהלו בקצריןב  -

  במכללה ירושלים: ארגון וניהול מערכות חינוך  -

  יים: ניהול וארגון מערכות חינוךבמרכז ללימודים אקדמ  -

 במכללת סכנין: ארגון וניהול מערכות חינוך  -
  במכללת חמדת הדרום: ניהול וארגון מערכות חינוך.  -
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  הערה 

עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתכניות 
להכשרת  מנהלים לבתי ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות 

  ות בכל מוסדות החינוך:ניהול פנוי

מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ   )1
 3יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) ברציפות במשך -(יסודי, חט"ב, על

שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה  3שנים לפחות, ואושרו לו 
חוות דעת חיובית מהמפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר 

  המצוינים בנספח זה. תנאי הסף

עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר   )2
בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, 

השנים  10שנים במהלך  4יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות -על
שנות ותק בניהול,  4האחרונות שלפני הצגת המועמדות ואושרו לו 

שהתקבלה חוות דעת חיובית של המפקח על עבודתו כמנהל,  בתנאי
  והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

  

  כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש 
  המלצתה של ועדת היועצים:

  , הוראה ולמידהיכולת הנהגה, הובלה והנחיה של תהליכי חינוך        .1

יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי    .2
  בבניית תכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר

  יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה   .3

יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה    .4
תוך מחויבות לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה  ונעימה

  שבאחריותו

  ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים   .5

  ידיעת החוק והוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר   .6

יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם    .7
            ם ועם רשויות ציבוריותמוסדות ממשלתיי

פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם -כושר הבעה בכתב ובעל   .8
  איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
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  כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי   .9

 תוניםיכולת לבנות תכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס נ  .10

ספרית על יסוד תכנית לימודים -יכולת לבנות תכנית לימודים בית  .11
  רשמית.

  

  לחינוך וספורט ימי תיאור התפקידים של מנהל בית הספר

אחראי למערכת ההוראה השבועית בבית הספר (תיאום עם בתי הספר        .1
המבקשים ללמוד חינוך וספורט ימי, תיאום הנושא של ליווי התלמידים 

  יה"ס ובחזרה ממנו ותיאום ההוראה של מורי בית ספרו)לב

  אחראי בבית הספר על השיט ועל החתירה בחינוך הפורמאלי     .2

  יוזם השתלמויות וקורסים למורי בית הספר     .3

  מנחה את מורי בית הספר בנושאים מקצועיים ובטיחותיים     .4

  אחראי על הציוד הימי, על תקינותו ועל רישויו     .5

  מתכנן ובונה תכנית הוראה מקצועית ופעילות ימית בבית הספר     .6

  מקיים קשר מתמיד עם הרשות המקומית ועם בתי הספר המזינים     .7

  מנהל משא ומתן עם ספקים     .8

  יוזם ומבצע אירועים בספורט הימי     .9

  מארגן את תלמידיו ומשתתף עמם בתחרויות הארציות לשיט ולחתירה   .10

  ראי למערכת הלימודים השוטפת בבית הספראח   .11

- אחראי ומוודא שכל המורים משתתפים בקורסים המחויבים מדי שנה   .12
  שנתיים לרישיונות שיט, לעזרה ראשונה, להחייאה וכיו"ב

  אחראי בבית הספר על כל נושא הבטיחות.   .13

 
  

  נוערהחברה והמינהל של הדרכה למשרת ניהול במרכז    יב. 

  הנדרשיםהכישורים 

תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה  –השכלה אקדמית      . 1
מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות 

  . מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל
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תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר  – השכלה פדגוגית      . 2
סמכה על סמך בחינות מילואים או מהארץ להכשרת עובדי הוראה או ה

יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או -רישיון הוראה קבוע בחינוך העל
תעודת עובד חינוך ורישיון בעל , או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ

תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על  עובד חינוך.
  הדרישה לתעודת הוראה.

 הערות
ודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על תע       א)

  הדרישה לתעודת הוראה.

יסודי או רישיון -לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל      ב)
לעיסוק בהוראה, אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם 
ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה 

כיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות מהאגף הב
לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול 
פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה 

  לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

סגרות חינוכיות בהוראה או בהנחיה במשנים לפחות  5של  ניסיון       .3 
  .פורמליות-פורמליות או בלתי

  
  כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש 
  המלצתה של ועדת היועצים:

  פורמאליות-חינוך פורמליות ובלתי ניסיון ניהולי במסגרות        .1

 פה עם גורמים-בכתב ובעל משא ומתןכושר מינהלי וכושר לקיים         .2
  אחריםעם משלתיים, עם רשויות ציבוריות ומ

ששפת מרבית  הדרכהפה בעברית, ובמרכזי -כושר הבעה בכתב ובעל       .3
  האוכלוסייה בהם אינה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

  היכרות של מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה       .4

  צעי הוראה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמותניסיון בפיתוח אמ        .5

  ניסיון בניהול מרכז משאבים ובפיתוח מיזמים        .6

  אנשי חינוך ובני נוערניסיון בהנחיה ובהדרכה של        . 7

  כושר לקיים יחסי עבודה תקינים      . 8

  תהליכים חינוכיים ולהובילצוות עובדים  לנהליכולת      . 9

  הול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוךכושר בני   .   10
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ניסיון בתהליכי בקרה והערכה לשיפור תהליכי הפיתוח המקצועי של       .11
  עובדי הוראה ובקבלת החלטות.

  

  תחומי העיסוק של התפקיד

נוער ואחראי על הפעלתו. החברה והמנהל את מרכז ההדרכה של מינהל   . 1
הטמעתן לאור יעדי משרד החינוך על ת ואחראי על פיתוח תכניות חינוכיו

 – ) וכן על הפיתוח המקצועי"המינהל"נוער (להלן החברה והויעדי מינהל 
תפקידים הלי ארגון והפעלה של הכשרות והשתלמויות לכלל בע ,תכנון

  פורמלי והפורמלי. -במסגרות החינוך הבלתי

, מטמיע תפועל למימוש מדיניות המנהל, מפתח ויוזם תכניות חינוכיו  . 2
ומסייע במתן מענה בהתאם לצורכי השטח  אותן ברמה ארצית/מחוזית

    באמצעות תכניות, הכשרות והשתלמויות. 

נהל, לצוותי יאגפי המלנהל ועל הצגתן יעל פיתוח תכניות המאחראי   . 3
ולכלל בעלי התפקידים, מלווה את  במחוזותמרכזי ההדרכה במטה ו

  הפעלת התכניות ומסייע בהטמעתן. 

אחראי על הפיתוח המקצועי ברמה ארצית/מחוזית של בעלי תפקידים        . 4
  ומנהיגויות הנוער במינהל. 

  אחראי לתכנון פדגוגי, ארגוני ותקציבי של תכניות הפיתוח המקצועי.       . 5

על תכנית העבודה השנתית, מתאם, אחראי  – מנהל את מרכז ההדרכה     . 6
ת מרכז ההדרכה, חונך בעלי תפקידים מנחה, מדריך ומכוון את צוו

חדשים, מלווה אותם בתהליך הקליטה ואחראי על מתן שירות לכל באי 
  מרכז ההדרכה.  

  נחה בהשתלמויות ברמה ארצית/מחוזית.מ       .7

סקים בקידום החינוך בארץ, .    חבר בוועדות היגוי ובצוותים ארציים העו8
קהילתיים, יוזם -ערכיים-מקדם יזמות חינוכיות בנושאים חברתיים

בעלי תפקידים במשרד החינוך וכן עם עם שיתופי פעולה עם מינהלים ו
  עניין.   העמותות בהתאם לתחומי עם ארגונים ו

  .       מבצע פעילות נוספת בהתאם לצורך ולהוראת הממונים.9

  

  מנהלת אשכול גנים בחינוך הרגיל  יג. 

שנים לפחות בגני ילדים  7של  ,לניסיון בהוראה בפוע –ניסיון בהוראה    .1
שיון לפי חוק פיקוח על בתי ירשמיים ו/או מוכרים שאינם רשמיים (בר

הספר) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ותק 
בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה 

  "ח וכיו"ב.כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר
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תואר ראשון אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה  – השכלה אקדמית   .2
מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות 

  מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל 

התשע"ז (למשרות שתאוישנה בשנת הלימודים החל משנת הלימודים 
 כאמורכלה גבוהה להשאר שני אקדמי  ממוסד יידרש תוהתשע"ח) 

כתנאי להגשת מועמדות למכרזי ניהול אשכול גנים. אחד משני התארים 
 יהיה בחינוך לגיל הרך או בייעוץ חינוכי לגיל הרך. 

שיון לעיסוק יתעודת הוראה במסלול לגיל הרך או ר – השכלה פדגוגית   .3
  בהוראה לגיל הרך. 

 הערות

וכית או של תכנית תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינ  א)
  שוורץ תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

יסודי או רישיון -לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך קדם  ב)
לעיסוק בהוראה במסלול הקדם יסודי, אין להסתפק בתעודת 
הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה 

כוח אדם הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר ל
בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון 
להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר 
רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה 

  קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

השנים  4-ש' שנעשו ב 180מויות בהיקף של השתל - הכשרה מקצועית   .4
  נטיות לתחום החינוך לגיל הרך ו/או הניהול.שהן רלוו האחרונות

  התפקידאור יכישורים רצויים ות

עקרונות וב ראה בגני ילדיםהוהידיעה בתורת החינוך בגיל הרך, בדרכי 
 במערכת החינוך בגני הילדים בארץ, וכן לימודיים וחינוכיים המקובלים

  ידע וניסיון בהפעלת מחשבים.

  פות למי ששימש עובד הוראה בימי הדרכה בגני ילדים. עדיתינתן 

   כישורים  אישיים

בהתאם לערכי החברה והתרבות של מדינת ישראל ושל  מכיר ומחנך
לרווחתם של כל ילד מחויבות גבוהה להתפתחותם ו , בעלהתרבות הכללית

כושר בעל  זמה והנעה גבוהות,ילדה, בעל מערבות קהילתית, בעל יו
 תן, כושר לקיים יחסי אנוש תקיניםכושר ניהול משא ומ להדריך ולנהל,

  .הפ-וכושר הבעה בכתב ובעל
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  קול ועדת יועצים למשרת ניהול בית ספרופרוט   4נספח 

 )8.4-15(ב), סעיף 8לחוזר הוראות הקבע עב/ 4(על פי נספח 
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  הצעה למינוי בפועל למשרת ניהול פנויה   5נספח 
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  כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל ולמשרת מנהל    6נספח 
  פיסאשכול              

  

  למשרת סגן מנהל  .1

  למשרת ניהול בבית הספר היסודי  א.

תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד  – השכלה פדגוגית     )1
מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות   מוכר

יסודי או רישיון -מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל
ברסיטאית מהארץ. תעודת לעסוק בהוראה או תעודת הוראה אוני

בוגר בית ספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת 
  הוראה.

בחלופה של רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה אין         
להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון 
הוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על 

רישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות זכאות ל
למשרת סגן מנהל פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי 
  כעונה על הדרישות לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה  – השכלה אקדמית     )2
קיבל אישור  מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר

שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי 
  רצויה גם השכלה תורנית.

שנים לפחות בבתי  5בפועל של ניסיון בהוראה  – ניסיון בהוראה     )3
ספר יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח 

בהוראה  המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק
שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או 

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

למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך מיוחד, בנוסף לדרישות      )4
המצוינות לעיל, דרושה גם הסמכה לחינוך המיוחד כמפורט בפרק 

"עובדי הוראה במסגרת  ,בדי הוראה) בתקנון שירות עו4.2( 4
  החינוך המיוחד".
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  כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת 
  גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ     )1
  בחינוך המשלים לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או

ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית     )2
  ספר

פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה -כושר הבעה בכתב ובעל    )3
  בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

  פה עם הורים ועם תלמידים-כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל   )4

  בודה תקיניםכושר לקיים יחסי ע   )5

תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ    )6
ניות הכשרה מופיעה בחוזר (רשימת המוסדות המקיימים תכ

  ).8.4–1, סעיף 5/עג" "הודעות

  יסודי-למשרת סגן מנהל בחטי"ב ובחינוך העל      ב.

ה רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהורא – השכלה פדגוגית     )1
יסודי (בהתאם לפרסומים בנושא זה בחוזרי המנהל -במסלול העל

  הכללי).

אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון         
ההוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על 
זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות 

ן זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי למשרת סגן מנהל פנויה. לעניי
  כעונה על הדרישות לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר  – השכלה אקדמית     )2
להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר 
קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל. בבית ספר דתי 

  צויה גם השכלה תורנית.ר

יסודי -בפועל בבית ספר עלניסיון בהוראה  – ניסיון בהוראה     )3
שנים  5ח' של בית ספר יסודי של -י"ב) או בכיתות ז' ו-(בכיתות ז'

לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח 
המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה 

סגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או שלא במ
  כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.
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  למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך מיוחד       ג.

למשרת סגן מנהל בבית הספר לחינוך מיוחד דרושה גם הסמכה לחינוך 
מנהל בית ספר  מיוחד, נוסף לדרישות המצוינות בתנאי הסף של סגן

  יסודי.

  

  ה"פסג מרכז מנהל סגן למשרת  ד. 

ממוסד מוכר מהארץ להכשרת  הוראהתעודת  – השכלה פדגוגית     )1
עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון 

יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או -הוראה קבוע בחינוך העל
בוגר בית הספר תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ. תעודת 

  לתעודת הוראה.חינוכית תוכר כעונה על הדרישה למנהיגות 

תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר  – השכלה אקדמית     )2
להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר 

  קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל. 

שנים לפחות  5 של לבפוע בהוראה ניסיון – בהוראה ניסיון     )3
, י"ב)-(כיתות א' יסודיים בארץ-במוסדות חינוך יסודיים ו/או על

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 כמתרגל באוניברסיטה או 

  פרח וכיו"ב.במכללה או רכז 

  רצויות נוספות דרישות

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת 
    :גיבוש החלטת ועדת הבחינה

  מוכנות לעבודה בשעות אחר הצהריים והערב )1

  ידע עדכני בתחומי הטכנולוגיה החינוכית )2

  ניסיון בתפקידים מובילים בבית ספר ו/או במרכז פסג"ה )3

  , פדגוגית וארגוניתראייה מערכתית )4

  מחויבות ואחריות למילוי מקום מנהל מרכז הפסג"ה בהיעדרו )5

  אישיים גבוהים.-כישורי תקשורת בין )6

  

  למשרת סגן מנהל בבית מדרש למורות ולגננות      ה.

שנות הוראה 5לפחות ובעל ותק של  M.Aעובד הוראה, בעל תואר 
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שהוטלו עליו  במוסדות להכשרת עובדי הוראה שמילא בהצלחה תפקידים
  .המכללות לא תחויבנה למנות סגן מנהלעל ידי מנהל המוסד. 

  כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת 
  גיבוש המלצתה של הוועדה:

כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ   )1
  החברתי או בחינוך המשלים לתכנית הלימודים, בארגון החינוך

ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית      )2
  ספר

פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה -כושר הבעה בכתב ובעל     )3
  בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

  פה עם הורים ועם תלמידים-כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל     )4

  ושר לקיים יחסי עבודה תקיניםכ     )5

תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ     )6
ניות הכשרה מופיעה בחוזר (רשימת המוסדות המקיימים תכ

  ).8.4-1 , סעיף5/עג" "הודעות

  

  נוערהחברה והמינהל של הדרכה במרכז סגן מנהל  למשרת    ו.

  מוכר ממוסד פחותראשון לתואר אקדמי  – השכלה אקדמית  ) 1
להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר 

 . קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל

 עודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד ת -השכלה פדגוגית      )2
מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות 

יסודי או רישיון -בוע בחינוך העלמילואים או רישיון הוראה ק
בעל , או לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ

תעודת בוגר בית הספר  תעודת עובד חינוך ורישיון עובד חינוך.
  למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

 ההער
שיון יסודי או רי-לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל

לעיסוק בהוראה, אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם 
ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה 

או לקבלת אישור על זכאות  ,מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה
עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת  ,לרישיון
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וץ חינוכי כעונה על רישיון בייע ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר
  הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ה או בהנחיה במסגרות חינוכיות בהורא שנים לפחות 5 של ניסיון   )3
 פורמליות.  -פורמליות או בלתי

  

  דרישות נוספות רצויות        

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת 
 עדת היועצים:גיבוש המלצתה של ו

עם כרות עם מערכת החינוך, יה מערכתית, פדגוגית וארגונית והיראי    .1
  נהליהעם מטרותיה ו

  דע עדכני בתחומי הטכנולוגיה החינוכיתי    .2

  מחויבות ואחריות למילוי מקום מנהל מרכז ההדרכה בהיעדרו    .3

  .אישיים גבוהים-כישורי תקשורת בין    .4

  

  תחומי העיסוק של התפקיד

מסייע למנהל בהפעלת מרכז ההדרכה, נותן מענה לצורכי אגף      .1
חברה ההכשרה והשתלמויות ולשאר אגפי מינהל  ,כניות, תתכנים

נוער במטה ובמחוזות, ופועל לקידום יעדי משרד החינוך ויעדי הו
  .נוערהחברה והמינהל 

ערכיות לאור יעדי משרד -שותף פעיל בפיתוח תכניות חברתיות    .2
אחראי על הובלת תכניות   הנוער;חברה והעדי מינהל החינוך וי
  .על הטמעתןחינוכיות ו

הפעלה של הפיתוח המקצועי  בארגון וב ,שותף פעיל בתכנון    .3
פתיחת יומני  ובכלל זה ,באמצעות השתלמויות פנימיות וארציות

 השתלמות, ליווי ובקרה.
עם  אום ובשיתוףיבת ,מנחה בהשתלמויות ברמה ארצית ומחוזית    .4

 כניות החינוכיות שפותחו., לשם הטמעת התנציגי אגפי המינהל
מדריך ומלווה מנחים ומדריכים של תכניות חינוכיות שבאחריות     .5

  .נוערהחברה והמינהל 
פועל ומקיים קשר שוטף עם יתר מרכזי ההדרכה במטה ובמחוזו,     .6

רכי ונוער ולצהחברה והלהטמעת תכניות בהתאמה ליעדי מינהל 
   .לוסיות היעד השונות במטה ובמחוזותאוכ

  .מבצע פעילות נוספת בהתאם לצורך ולהוראות    .7
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 למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך וספורט ימי        ז. 

ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר לחינוך וספורט ימי  –ניסיון בהוראה    .1
תק שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוו 5יסודי של -יסודי ו/או על

בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא 
יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה 

  כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

לפחות ממוסד מוכר להשכלה  ראשוןתואר אקדמי  –השכלה אקדמית    .2
ארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור גבוהה מה

  שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. 

חינוך ימי או בתעודת הוראה בחינוך גופני בהתמחות  –השכלה פדגוגית    .3
-או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העליסודי -לעלרישיון הוראה קבוע 

   .בחינוך ימיבחינוך גופני ויסודי 

   ההער

אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון 
ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם 
בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת 
טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ 

  רישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.חינוכי כעונה על הד

דרגות בא. תעודת משיט מטעם משרד התחבורה,  –השכלה מקצועית        .4
ב. השתלמויות בתחום החינוך הגופני  ;לפחות 30ומשיט  21: משיט האלה

 לפחות שעות 110של השנים האחרונות בהיקף  4-ו/או הספורט הימי ב
  .משרד החינוך בקורסים המוכרים על ידי

 

  למשרת מנהל אשכול (מעמדו והליך בחירתו הוא כשל סגן מנהל)  .ח

  הכישורים הנדרשים        א.

רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה  – השכלה פדגוגית     )1
יסודי (בהתאם לפרסומים בנושא זה בחוזרי המנהל -במסלול העל

  הכללי).

לי שהושלם ההליך לקבלת רישיון אין להסתפק בתעודת הוראה ב       
ההוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על 
זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות 

  למשרת מנהל אשכול פיס. 

תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום המדע  – השכלה אקדמית    )2
 וסדוהטכנולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממ
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להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת 
  תארים מחו"ל.

יסודי -בפועל בבית ספר עלניסיון בהוראה  – ניסיון בהוראה    )3
שנים  5ח' של בית ספר יסודי של -י"ב) או בכיתות ז' ו-(בכיתות ז'

לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח 
עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה המועמד בתפקיד של 

שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או 
  כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

  כישורים נוספים רצויים  ב.  

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת 
  עדה:גיבוש המלצתה של הוו

כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ    )1
  הלימודים לתכנית

 ידיעת הוראות משרד החינוך וכן העקרונות הלימודיים   )2
  במערכת החינוך בישראל המקובלים והחינוכיים

פה עם הורים ועם תלמידים -כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל   )3
  דות ממשלתיים ורשויות מקומיותועם גורמים חיצוניים כגון מוס

  כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.   )4
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  מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים   7נספח 

  

   –בבתי ספר המוגדרים כחינוך מיוחד אפשר לאייש   א.

  בבתי ספר ברפורמה  בבתי ספר שלא ברפורמה

  ;6-מהכיתה ה  ;10-סגן ראשון מהכיתה ה     -

  ;11-מהכיתה ה  ;19-מהכיתה ה סגן שני     -

  ;20-מהכיתה ה  ;28-סגן שלישי מהכיתה ה    -

  .37-מהכיתה ה  .37-סגן רביעי מהכיתה ה    -

        –בבתי ספר יסודיים רגילים אפשר לאייש   .ב

    ;12-סגן ראשון מהכיתה ה    -

    ;21-סגן שני מהכיתה ה    -

    ;30-סגן שלישי מהכית ה    -

    ;39-סגן רביעי מהכיתה ה    -

    .48-סגן חמישי מהכיתה ה    -

         –יסודיים אפשר לאייש -בבתי ספר על  .ג

    ;10-סגן ראשון מהכיתה ה      -

    ;19-סגן שני מהכיתה ה    -

    ;28-סגן שלישי מהכיתה ה    -

    ;37-סגן רביעי מהכיתה ה    -

    .46-סגן חמישי מהכיתה ה    -

          – במוסד להכשרת עובדי הוראה אפשר לאייש  .ד

    כיתות; 13-7-לסגן ראשון       -

    כיתות; 20-14-סגן שני ל    -

    כיתות ומעלה. 21-סגן שלישי ל    -

  



 

  äôìçä– 16–8.4         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò55  êåúî55 íéãåîò          ì"ëðî øæåçòâ/10)á,( æá 'æåîú "òùúäâ ,16 áéðåé 2013 
 

    

63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך
   ודליה לאופר עריכה: דליה הלוי 

 עריכה לשונית: דליה לאופר
  , נעמה ברגרהפקה: שרה גמליאלהת ומרכז

ודיו "שחר שושנה"עיצוב: סט  
 הודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

www.education.gov.il/mankal : כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל  

 


