
 ממונה חטיבת ביניים תיכון שש שנתי אולפנה לבנות
משרד החינוך והמועצה האזורית שדות נגב מודיעים בזאת על משרה פנויה של ממונה חטיבת ביניים בתיכון שש 

שנתי אולפנה לבנות צביה שדות נגב.
תיאור המשרה: 

•ממונה חטיבת-הביניים נבחר לתפקידו במכרז שמתפרסם על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט באמצעות 
המועצה.

•ממונה חטיבת-הביניים כפוף למנהל בית-הספר.
•ממונה חטיבת-הביניים הוא חבר בהנהלה של בית-הספר והוא אחראי לביצוע החלטות ההנהלה הנוגעות 

לחטיבת-הביניים.
•ממונה חטיבת-הביניים מטפל בכל ענייני החינוך וההוראה בחטיבת-הביניים, בהתאם לעקרונות הרפורמה 

בחינוך.
•לממונה חטיבת-הביניים תפקידים ישירים בעיצוב החטיבה: העלאת רמת ההוראה וההישגים הלימודיים 

והחינוכיים וקידום תהליכי האינטגרציה החברתית. מכאן תפקידיו המיוחדים: ארגון פנימי של חטיבת-הביניים;  
הרכבת כיתות-אם הטרוגניות ועיצובן; גיוון ואינדיווידואליזציה של תהליכי החינוך וההוראה; קביעת מערכת 
ההקבצה ושיעורי הבחירה;  הפעלה מתאימה של דרכי הייעוץ וההכוון;  ארגון חברת התלמידים והפעילות 

החברתית בחטיבה; מגע ישיר עם מורי החטיבה והדרכתם;  קיום ישיבות על נושאים פדגוגיים והערכת תלמידי 
החטיבה;  ועיצוב חלק ב' של יום הלימודים. בחטיבת-ביניים אשר צמודה לחטיבה עליונה חד-נתיבית, מוטל על 

ממונה חטיבת-הביניים תפקיד של עיצוב חטיבת-ביניים הטרוגנית ובלתי סלקטיבית מחד-גיסא, והכוון התלמידים 
לנתיבים ולמסלולים השונים, לאחר סיום כיתה ט', מאידך גיסא

•ממונה חטיבת-הביניים משמש יו"ר הוועדה למעבר התלמידים מכיתה ט' לכיתה י' במקרים בעייתיים על ממונה 
חטיבת-הביניים להיוועץ במנהל בית-הספר.

כישורי הסף הנדרשים: 
1.   השכלה פדגוגית – רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי (בהתאם לפרסומים 
בנושא זה בחוזרי המנהל 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 
למשרת ממונה מנהל פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישות לרישיון הוראה 

קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.
2  .תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל 

אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.
3.  ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר על-יסודי (בכיתות ז'-י"ב) או בכיתות ז' ו-ח' של בית ספר יסודי של 5 שנים 

לפחות בארץ, 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 כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או 

במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.
 

שיעור המשרה 100%
שכר בהתאם להסכמים קיבוציים מאושרים.

לפרטים נוספים – ניתן לפנות למנהל אולפנת צביה, טוני מטילמן  בטל' 050/6303100 במייל 
tonnymit123@gmail.com  את טופסי בקשה ניתן להוריד מאתר המועצה. את הבקשות בצירוף קורות חיים, 

המלצות, תעודות ומסמכים, ניתן להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במזכירות המועצה או לשלוח במייל 
nurit@sdotnegev.org.il  למזכירות המועצה ולוודא קבלה. לא יאוחר מיום יום חמישי טו' בתמוז תשע"ט 

18/7/19 בשעה 15:00.

•המכרז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר ונקבה כאחד.
•המועצה רשאית להחליט על הפניית המועמדים למבדקי התאמה.

בכבוד רב,
תמיר עידאן

מכרז פומבי מס' 44/2019


