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, מכריזה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 08 בהתאם לסעיף
 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 רכז חינוך מיוחד לתפקיד  06/2018 מכרז פנימי 

 מחלקת החינוך היחידה:
 בעלי צרכים מיוחדים -רכז חינוך מיוחד תיאור המשרה

ודרגת  דירוג
 המשרה

 40 - 38דירוג מח"ר. מתח דרגות 

 משרה 100%  היקף העסקה

 מנהל יחידת מחלקת חינוך כפיפות
ובהלימה גיבוש מדיניות מערכת החינוך המיוחד ברשות המקומית  - תיאור תפקיד:

 למדיניות משרד החינוך כולל דרכי מעקב והערכה לעמידה ביעדים .
של תלמידים במוסדות החינוך ניהול ומעקב על מערך ההשמה והשיבוץ  -

 .המיוחד, בתיאום עם מפקחי חנ"מ 
 . ניהול והפעלה של מוסדות החינוך המיוחד -
 .ארגון וניהול כח אדם  -
ברשות, בדגש על צרכי בינוי, שינוי  האוכלוסייהגיבוש תכנית התפתחות  -

 ."באזורי רישום וכיו
 זיהוי ומיפוי צרכים חינוכיים וארגוניים במערכת החינוך מיוחד. -
פיקוח על הפעלתה התקינה של מערכת החינוך המיוחד בהתאם לנהלי  -

 הרשות המקומית, מדיניותה והנחיות משרד החינוך.
 האדם וביצוע מעקב ובקרה על עבודתם. מתן הנחיות לכח -

 

 תנאי סף:

 

 

 

 

 

 השכלה:

שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  בעל תואר אקדמי, -
 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.או שיקבל 

 או
לחוק ההנדסאים והטכנאים ,  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  -

  2012-התשע"ג
 תעודת הוראהבעל  -

 :ניסיון מקצועי
שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך 3 -עבור בעל תואר אקדמי -

 מיוחד

שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך  4-עבור הנדסאי רשום -
 מיוחד 

שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך  5 -עבור טכנאי מוסמך -
 .מיוחד 

 ניסיון ניהולי:
 .לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירהשנות ניסיון  3 -

 

 בהתאם לצורך  -שפות 

 היכרות עם תוכנת ה -יישומי מחשב-OFFICE לרבות אקסל 

 :הגבלת כשירות
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי -
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 כישורים אישיים:
 אמינות ומהימנות אישית. -
 יחסי אנוש מעולים. -
 בעבודה מול ילדים ובני נוער.אסרטיביות  -
 בעל יכולת לעבודת שטח ותקשורת טובה עם תלמידים ועם כל באי ביה"ס. -
 ימים בשבוע. 5עבודה בשעות הבוקר  -
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות. -

 כאחד. ,ונשים נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגבריםהמכתב 
 בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצהמועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו 

ara.muni.il-http://www.arara/היבהגב'  (, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי 
 .14:00, בשעה  04/03/2018 ראשוןמיום , עד ולא יאוחר מזכירה בלשת המנכ"ל

 
                                                                                                                                                                                                                    

                                                
 בכבוד,                                                                                                      

 עו"ד מודר יונס                                                                                                                      
 ראש המועצה                                                                                                                       


