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 ורדים/מח' חינוך-מועצה מקומית כפר

 

 למועצה מקומית כפר ורדים, לבית הספר העל אזורי תפן,

 :דרוש/ה

 מנהל/ת בית ספר לתיכון השש שנתי.

 

חטיבה צעירה, ביה"ס למנהל/ת התיכון אחריות כוללת על הרצף החינוכי הקיים בבית ספר: 

 יסודי וכיתות החינוך המיוחד.

 

 דרישות התפקיד:

 לרבות :)ב(,  5מנכ''ל עה/עמידה בתנאי הסף שקבע משרה"ח בחוזר  .1

 לעיסוק בהוראה במסלול העל יסודי רישיון הוראה קבוע או רישיון 

  ניסיון של חמש שנים בהוראה בפועל 

  תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחול )אשר קיבל אישור שקילות

 מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל( 

  תעודת סיום של התכנית להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות

 אישור על סיום שנה א' בתכנית זוהאקדמיים המפעילים את התכנית, או 

 . מטרותיו ודרכו של בית הספרהזדהות עם ועם התפיסה החינוכית היכרות  .2

, חינוכיהצוות בשיתוף המתוך ראיית הרצף החינוכי כולו, עבודה מערכתית הובלה של  .3

 התלמידים ועמותת ההורים.

 ת הקשבה וקבלת החלטות בדרך משתפתיכול .4

 גמישות, חשיבה יצירתית ויוזמה. .5

 יתרון -ניסיון ניהולי .6

 חובה -המלצות .7

 יתרון -הקרובהמגורים בסביבה  .8

 2016נדרשת פניות להכנה ולחפיפה החל מחודש מאי  .9
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 פרטים נוספים:

 .המשרה מאוישת ע"י ממלא מקום 

 .תחילת הכהונה בתפקיד תחל רק לאחר אישור הוועדה ועל פי קביעתה 

 5רשאית לבחור מבין המועמדים עד  הרשותמקרה של ריבוי מועמדים תהא ב 

מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני 

ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם 

 .הרשותעם המועמדים ו/או חלקם, עפי שיקול דעתה הבלעדי של 

  צוות הניהול , ים מהיכרות מקדים עם וועדה הכוללת נציגעל המועמדים לעבור ראיון

 צוות המורים, הורים ותלמידים.

  יש לשלוח והמלצות  תעודות השכלה/הכשרה נדרשותבצרוף תמונת פספורט,קו"ח

 , education@k-vradim.Org.il לדוא"ל  2016באפריל  9 עד לתאריך

 120שלוחה  04-9977142ללורן:  אצליש לוודא כי המסמכים התקבלו 

 ה  קישור לאתר המועצhttp://www.kfarvradim.com  

  כאחד.המודעה פונה לנשים וגברים 

 רק פניות מתאימות תענינה 
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