
 

 

 

 לשנה"ל תשפ"ב – יב'-שנתי ז' 6בית ספר - בית חינוך אופק לניהול מכרז 

 

 רקע

 הואחינוך הבית  .ב הממוקם בקיבוץ עברון"יעד  ז' כיתות מ ,שש שנתי אזורי, תיכון הואת חינוך אופק בי

 בבעלותאשר   "חינוך אופקעמותת בית "מנוהל ע"י ו חניכים 900-רשמי המונה כ מוכר שאינו בית ספר

 מטה אשר.מועצה האזורית קיבוצים ב 9 

 לרבותהטרוגני  בית ספר  זהו חינוך והוראה לכל תלמידי אזור  הרישום,העניק בית החינוך שם לנגד עיניו ל

 .גיל תכיתת חינוך מיוחד בכל שכב

הקשר לאדמה ולארץ ולקהילות ערכי,  החברתי שם דגש מיוחד בתהליך החינוכי על החינוך בית החינוך 

 המרכיבות אותו.

ושיתוף  טיפוח הצוות החינוכיבתרומה לחברה הישראלית, לרבות  ל התחומיםינות בכמצומעודד בית החינוך 

 בתהליך החינוכי. ההורים

 

 דרישות התפקיד:

 100% היקף משרה:

  כפיפות:

  מנהל של עמותת בית חינוך אופק.ועד 

 לחינוך התיישבותי משרד החינוך. המינהל 
 

  השכלה:

 .תואר שני אקדמאי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה 

 )של מכון "אבני ראשה התכנית להכשרת מנהלים של תעודת סיום )או אישור זכאות לתעודה" 

 רישיון הוראה קבוע במסלול על תיכוני. -פדגוגיה 
 

 ניסיון:

 בהיקף המזכה ברישיון הוראה. ,שנים לפחות בבית ספר תיכון 5ניסיון בהוראה בפועל 
 

 יתרון:

 ניסיון עבודה בחינוך ההתיישבותי. ניסיון ניהולי חינוכי.

 

 תחילת תפקיד:

 שנת הלימודים תשפ"ב וכן תקופת חפיפה נדרשת.
 

 תאור התפקיד:

  חברתית ולימודיתהנהגת בית החינוך חינוכית. 

 .עיצוב תמונת העתיד של בית החינוך על בסיס חזון ויכולת לנהל את מימושו 

   הצוות החינוכי, צוותי ההוראה והצוות המינהלי ופיתוחו המקצועי.הובלת 

 .קידום החינוך החברתי ערכי כנושא מוביל ומרכזי בבית החינוך 



 

 

 

 .קידום מועדון הכדורעף הביתספרי 

  הקהילות המרכיבות אותו.פיתוח קשרי בית החינוך עם 

 תוך התנהלות תקינה ארגוניוה אחריות על הניהול הכספי. 

  ארוך וגיוס משאבים לצרכי בית החינוךלטווח האיתנות הכלכלית אחריות על.  

 בהלימה לצרכים הפדגוגיים המתעדכנים. ולוגיות של בית החינוךפיתוח התשתיות הפיזיות והטכנ 

  שוטף ועם המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. באופןקשר רציף עם הרשות המקומית 

 

 כישורים נדרשים:

 .יכולת מוכחת של הובלה וניהול של צוות 

  תמונת עתיד של בית החינוך תכנון ועיצוב יכולת .  

 עמידה בלחצי עבודה וזמינות מירבית. ,יכולת קבלת החלטות 

 נאמנותו מהימנות אישית ,אמינות . 

  .ראיית אנשים במקום הראשון, יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות 

 .יכולת שיתוף ושמירה על יסודות התרבות הדמוקרטית 

 התעדכנות והובלת שינויים.ות, יוזמה, חדשנות, יכולת למידה, יצירתי 

 דבקות  ,יכולת תאום, ביזור סמכויות, קיום פיקוח ובקרה, סמכותיות ונשיאה באחריות, התמדה

 במטרה והתמודדות עם בעיות.

  בכל התחומים. בית החינוךעובדי וחניכי שאיפה למצויינות של 

 

 :תנאי המכרז

 עמידה בדרישות המכרז.

 .28.02.2021: מועד אחרון להגשת מועמדות לניהול בית חינוך אופק

 עדת איתור.ומועמדים מתאימים יוזמנו לו

 

מקוון באתר בית חינוך אופק בצירוף כל המסמכים הטופס הבאמצעות  אך ורקניתן להגיש את המועמדות 

ולבחור את   ofekschool.co.ilבהתאם לנדרש בטופס המקוון. יש להיכנס לאתר בית חינוך אופק בכתובת 

 . QRבאמצעות סריקת לקישור גם  ניתן להגיע .""הגשת מועמדות לניהול בית חינוך אופקהקישור 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 בראונשטייןנירה 

 יו"ר עמותת בית חינוך אופק


