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 התפקיד אינו מוגדר בחקיקה. סוג תפקיד:

 מנהל/ת פנימיית עין גדי:  תיאור התפקיד  

 ייעוד:

ניהול הצוות החינוכי  . ות החיים ורווחת הפרט של החניכיםלאיכ,התכניות החינוכיות של הפנימייה  יות עלאחר
כניות החינוכיות של הפנימייה ניהול אחריות על הת .בפנימייה ועבודה מול גורמי החוץ הקשורים בחיי הפנימייה

ועבודה מול גורמי החוץ  במשרד החינוך,   האדמיניסטרצי,ה כי בפנימייה, ניהול תחום התקציבהצוות החינו
 יבוץ וגורמים נוספים הקשורים בחיי הפנימייה.קה בית הספר,  ,המועצה

 תחומי אחריות:

 .נימייהבטיחותם ובריאותם של חניכי הפ לביטחונם,ות אחרי .1 
פעולה  פילשיתו תוך דגשאחראי לעבודתם התקינה של כל הגורמים השותפים לעבודה החינוכית בפנימייה  .2

 .ום בעבודה החינוכית והארגוניתביניהם כדי להבטיח תיא
 .ישיבות הצוות החינוכי בפנימייה ריכוז .3
  תי בקיבוץ., חינוך חברפנימייה, ביה"ס, צוות טיפולימועצה, : צוותיםמפגשים בין  םקיו  .4
 .על עבודת הצוות החינוכי פיקוחהכוונה , הדרכה ו  .5
והן מחוצה לו, על מנת לשפר את המיומנות המקצועית פנימייה השתלמות הצוות החינוכי הן ב אחריות על .6

 .של הצוות ויכולת תפקודו
 הפנימייה. הול תקציב, רכישות, עבודה עם ספקים ונותני שירות ,אחריות אדמיניסטרטיבית לכלל תחומיני .7
 לתכלול ומיצוי המשאבים הכספיים.ח ,ואחריות על הגשת קולות קוראים למשה" .8
 במועצה ומערכת החינוך החברתי בקיבוץ . מחלקת הנוער ה עם ישל הפנימיעבודה שוטפת  .9

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

ולמעקב אחר ביצוע תכניות ההדרכה  להדרכת הצוות ,קבוצותועל פי  לפנימייה בכלל הכנת תכנית חינוכית .1
 .המדריכים םעל ידי קבלת דיווח שוטף, ביקורים בפעילויות וקיום קשר קבוע ע

 ניהול שוטף של  תקציב הפנימייה. .2
 .כתיבת תכנית חברתית ביחד עם מנהל החינוך החברתי בקיבוץ ויישומה  .3
 .ובתכנון סדרי הקליטה בתהליך קבלת חניכים חדשים לפנימייה ותפותש .4
 .אחראי כי בכל יציאה לחופשה החניכים יגיעו בבטחה לביתם וכי ישובו לפנימייה בבטחה .5
 .חלק פעיל בכל הכרעה הנוגעת אליהם ולקיחתמידע שוטף על חניכים בעלי צרכים מיוחדים  איסוף .6
 .לשיתופם של ההורים ולקיום הקשר עימם ת/אחראי  .7
 .על אירועים חריגיםדיווח למפקח על הפנימייה    .8
 .נהלים אלה לצוות החינוכיהעברת בנושאי בטיחות ובטחון בכפר הנוער עפ"י חוזר מנכ"ל ו הכרת הנהלים  .9

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 .ניהול צוות .1

 .יוזמה, כושר ארגון, כושר פיקוח והנחיה .2

 .אמינות גבוה, יושרה, מקצועיות .3

 .ךות, על פי הצורנכונות לעבודה בשעות לא שגרתי .4

 ניהול תקציב ועבודה על פי כללי מנהל תקין  .5

 בפנימייה. חובת מגורים .6
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 כפיפות:

 .במועצהחינוך אגף  תכפיפות מנהלתית למנהל •

 .לחינוך פנימייתי במשרד החינוך המנהלפיפות מקצועית לפיקוח של כ •
 תנאים מקדימים למינוי

 ידע והשכלה
השכלה אקדמאית במדעי החינוך ו/או מדעי החברה, בעל  השכלה:

 .תואר ראשון לפחות

 פה, ברמת שפת אם-רית, בכתב ובעלכושר ביטוי בעב שפות:

רישום 
 מקצועי

 .על הנבחר לתפקיד תחול חובת השתתפות בקורס אוריינטציה  .1
 .על הנבחר לתפקיד תחול חובת השתתפות בקורס עזרה ראשונה לפני תחילת עבודתו .2

ניסיון 
 מקצועי

 פנימייתי.חינוך בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או  ניסיון של שלוש שנים לפחות .1
 .ניסיון בריכוז צוות או בניהול פרויקטים חינוכיים .2
 ניסיון בעבודה בתוכניות מצוינות פנימייתיות /בית ספריות .3

ניסיון 
 יתרון ניהולי

רישום 
 ין יש עמה קלוןירה שבנסיבות העניהיעדר הרשעה בעב פלילי

 הגבלת 
 כשירות

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

   .עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי 

 תקיים אחד מאלה: יעובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם ה 

 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.  •
שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין  הורשע בעבירה אחרת •

 העובד ראוי לשמש עובד חינוך. 
 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים. •

 מנהלה:

 18.11.21יום חמישי  מועד פרסום המכרז: •
בורבא מנהלת משאבי  לאילה 12:00בשעה  02.12.21 חמישיקורות חיים  יש להגיש עד יום:  •

 . 6688901-08או בפקס  tamar.co.il-ko@ma במייל  אנוש
אילה בורבא ו 6688821-08 מנהלת אגף חינוך שושי אורון איש הקשר לעניין מכרז זה:  •

 6688871-08מנהלת משאבי אנוש טלפון: 
פן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר המועצה האזורית ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באו •

 "תמר".

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9-ו 3* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 
 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. 1998 –תשנ"ח 

 דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את
 זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

 
הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי  ה* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסיי

 מועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.הרשות המקומית, אם ה
 

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