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 התפקיד אינו מוגדר בחקיקה. סוג תפקיד:

 בפנימיית עין גדירכז/ת לימודי :  תיאור התפקיד

 בפנימייהניהול התחום האקדמי  ייעוד:

 אחריות כוללת על תכנית העבודה הלימודית של הפנימיה

 תחומי אחריות:

 .לכל חניכ/ה בניית תכנית אישית לימודית -  . ריכוז המצב הלימודי של כל חניכ/ה 1

   . בנייה והחזקה של תכנית עבודה לימודית שנתית לכל הפנימיה.2

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
 .הבפנימיי התגבוריםמערכת  . ניהול שוטף של 1

 .ם מקצועיים(בבית הספר )רכזי מקצוע, מחנכים, מורי יםהרלוונטישיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים  . 2

 .שיתוף פעולה עם מורים מתגברים במקצועות שונים . 3

 .. ייצוג הפנימיה בישיבות פדגוגיות בבית הספר4

 .. הוראה בפועל והכנה לבגרות במקצועות רבי המלל5

 .. ליווי ותמיכה במדריכים6

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 .יוזמה, כושר ארגון, כושר פיקוח והנחיה .1

 .נות גבוה, יושרה, מקצועיותאמי .2

 .ךנכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, על פי הצור .3

 .קיבוץב חובת מגורים .4

 כפיפות:

 ת הפנימייהכפיפות מקצועית וארגונית למנהל/. 

 .כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות 

 כשירותה לתפקיד תאושר ע"י המפקח על הפנימייה *

 תנאים מקדימים למינוי

 ידע והשכלה
 .יתרון –תואר ראשון בתחום החינוך  השכלה:

 פה, ברמת שפת אם. -כושר ביטוי בעברית, בכתב ובעל שפות:

ניסיון 
 ניהולי

 לא נדרש.

רישום 
 פלילי

 
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
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 הגבלת 
 כשירות

 : 1161-לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 16לפי סעיף 

   .עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי 

  :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה 

 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.  •

הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין  •
 ך. העובד ראוי לשמש עובד חינו

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

 

 מנהלה:

 :02.10.41יום חמישי  מועד פרסום המכרז 

  :לאילה בורבא מנהלת  04:11בשעה  00.10.41 ראשוןיום קורות חיים  יש להגיש עד יום

 . 6688861-68או בפקס   tamar.co.il-@makoבמייל  משאבי אנוש

  :7442447-101ענת בוסקילה מנהלת מחלקת נוער וחוגים טל איש הקשר לעניין מכרז זה 
 7788870-18אילה בורבא מנהלת משאבי אנוש טלפון: ו

  ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר המועצה האזורית
 "תמר".

 
 מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה  וההיפך. ** כל
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