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 חיצונימכרז 

טוב            –הר שש שנתי מנהל/ת בית ספר תיכון 
 ניים(י)חטיבה עליונה וחטיבת ב 

 /ת בית ספר תיכון שש שנתי הר טוב במשרה מלאה.: מנהלתואר התפקיד

 תיאור התפקיד: 
 לאוכלוסיית האזור על כל גווניה, מתוךכבית חינוך הנותן מענה הר טוב בי"ס תיכון  הובלת 

 ראיה חינוכית, קהילתית ומערכתית

 אקלים חינוכי מיטבי ויצירת תחושת שייכות, כבוד, משמעות ומעורבות בקרב קהילת  הבניית
 פר: תלמידים, צוות חינוכי והוריםבית הס

 התלמידים ל לצרכים שודיים בהתאם בית הספר למצוינות לימודית ומתן מענים לימ הובלת
השונים ובהתאם לדרישות משרד החינוך ומנהל החינוך ברשות, תוך קידום יזמות 

 הנדרשות למיומנויותקטיביזם בקרב צוותי החינוך והתלמידים כאחד ובהלימה וא

  הבניית משמעות אחריות לניהול והובלת צוות חינוכי איכותי ומקצועי, הנחייתו והדרכתו תוך
 ויזמות בקרבם

 ורטת, להפעלתה ולפיקוח על ביצועהת תכנית לימודים מפאחריות להכנ 

  הובלה והטמעה של ערכים בהם: חיבור למקום ולארץ, מעורבות חברתית, פיתוח מנהיגות
אישית, קהילתית וסביבתית ומתן דוגמא אישית לתלמידים, לצוות החינוכי, תוך חיזוק 

 לצה"ל והכנה לקראת גיוס משמעותי השתתפות התלמידים בתנועות נוער

 משרד החינוך תאם למדיניות אחריות לניהול מערכת רישום לתלמידים, למיונם ושיבוצם בה
 ומינהל החינוך ברשות

 ועל נהלי ביטחון ובטיחות בביה"ס אחריות לפיקוח על נהלי משמעת 

 פי הכללים והנהליםשל ביה"ס, על  יאחריות לניהול הכספי והאדמיניסטרטיב 

 ת הביניים והתיכוןניהול בפועל של מנהלי חטיב 

 דרישות התפקיד

 תואר שני  :השכלהM.A בחינוך או במדעי החברה/ רוח או מדעים. 

 .קורס מנהלים המאושר ע"י משרד החינוך 

  שנים לפחות. 5מוכח ומוצלח במערכות חינוך במשך ניסיון מקצועי 
  ניסיון ניהול מוכח של שנתיים לפחות במערכות החינוךעדיפות לבעל 

 אישיים:כישורים 
 ,כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ

 יכולת ארגון ותכנון, יוזמה ומעוף, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.
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