
 מרכז מחוננים רמלה, המשרה פנויה לחלוטין.  .1

 ח', המשרה פנויה לחלוטין.  –כיתות א'  8בי"ס יסודי אנתרופוסופי בנס ציונה  .2
 ו', המשרה פנויה לשנה עם אפשרות להארכה, פרסום חוזר.  –כיתות א'  7בי"ס יסודי ממ"ד "מעלה שמעוני" בראשל"צ  .3
 ו', המשרה פנויה לשנה, פרסום חוזר.  –כיתות א'  6נס ציונה בבי"ס יסודי ממ"ד "רעות"  .4

 ו', כיתה אחת לחנ"מ, המשרה פנויה לשנה, פרסום חוזר. –כיתות א'  12מגד" ברעננה, "' ממ "ס יסודיבי .5
 כיתות לחנ"מ, המשרה פנויה לשנה עם אפשרות הארכה, פרסום חוזר.  2ו',  –כיתות א'  17"רעות" בהוד השרון,  'ממ "ס יסודיבי .6
 כיתות לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין, פרסום חוזר. 3ט',  –כיתות ז'  17אית "היובל" בראש העין, ' עצמחט"ב ממ .7
 כיתות לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין. 4ט',  –כיתות ז'  22)בכפוף למנהל שש שנתי( "איש שלום" בכפר יונה,  'חט"ב ממ .8
  כיתות חנ"מ, המשרה פנויה לשנה עם אפשרות הארכה. 3ט',  –כיתות ז'  11 עצמאית "יונתן" ברעננה 'חט"ב ממ .9

 ו' כיתה אחת  לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א'  8"אופק" בבני עייש,  'בי"ס יסודי ממ .11

 .פרסום חוזר, המשרה פנויה לחלוטין ,חנ"מלט' כיתה אחת  –כיתות ז'  15 ,"רמון" גדרה חט"ב )בכפוף למנהל שש שנתי(  .11

 .פרסום חוזר ,המשרה פנויה לחלוטין ,חנ"מלכיתות  3 ,ט'–כיתות ז'  17 ,חט"ב )בכפוף למנהל שש שנתי( "אורט רבין" גן יבנה .12

 פרסום חוזר. ,עם אפשרות הארכה המשרה פנויה לשנה ,חנ"מלכיתות  2 ,ט' –כיתות ז'  14 ,חט"ב עצמאית "הדרים" באר יעקב .13

 לשנה עם אפשרות הארכה. כיתות לחנ"מ, המשרה פנויה 4ט',  –כיתות ז'  15חט"ב )בכפוף למנהל שש שנתי( "גינזבורג האלון" ביבנה,  .14

 כיתות לחנ"מ, המשרה פנויהה לחלוטין, פרסום חוזר. 4ו',  –כיתות א'  31בי"ס יסודי מ"מ "שדות איילון" בית חשמונאי,  .15

 ד', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות א'  9בי"ס יסודי צומח "כפר סבא הצעירה" בכפר סבא,  .16

 ד', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות א'  12" בכפר סבא, 81בי"ס יסודי צומח "יסודי  .17
 

 
 

 כיתות ח"מ, המשרה פנויה לחלוטין. 2ט + -כיתות ז 14  אלאנדלוס בבאקה אל גרבייהצמודה  חט"ב .1

, המשרה פנויה לחלוטין )איוש המשרה מותנה בקבלת בטיחות שהוא התנאי 'ט –' ז כיתות 4 חט"ב צומחת למקיף שש שנתי אל אשרק בעוספיא .2
 לפתיחת ביה"ס(

 , המשרה פנויה לחלוטין.'ו –' כיתות א 12 בי"ס קהילתי נופית מועצה אזורית זבולון .3
 ."מ , המשרה פנויה לחלוטין )פרסום חוזר(אחת לחנכיתה  ' ט-'כיתות א 9 בי"ס הדמוקרטי גבעול בחדרה, .4

 
 

 

 בכיר לכוח אדם בהוראה מודיע עלהאגף ה
 

  

 מחוז מרכז
 לידי הגב' אלה אסרף או רעיה בסלו 13-6896542, 13-6896728 פקס: 13-689656182טלפונים: 61192, יד אליהו ת"א, מיקוד 2רח' השלושה 

 5/הלשנת הלימודים תשע"
בתי בינוך המיוחד, בתי ספר של החיסודיים, בחטיבות הביניים, בה ספרהבכיר לכוח אדם בהוראה מודיע על משרות ניהול פנויות של מנהלים בבתי האגף ה

מרכז לחינוך בת, וחקלאי תחוובמרכזי הדרכה, במפתנים, ב, ותמתי"אבמרכזי פסג"ה, במרכזים לתכניות העשרה לתלמידים מחוננים, בספר צומחים, 
 .  4102מרס )ב( שתוקפו מ 7/דע""הוראות קבע" מנכ"ל ה. הוראות בנושא זה מפורסמות בחוזר הלקראת שנת הלימודים תשע" באולפניםספורט ימי ולו

( יענו על דרישה זו מי  שיש לו ניסיון בהוראה בפועל של  0, סעיף א.3נספח )בדרישת הניסיון בהוראה , למשרת ניהול בבית ספר יסודי –הערה 
כמו כן, מבוטלות ובהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה.  בארץ בהיקף המזכה בותק בהוראה  על יסודייםשנים לפחות בבתי ספר יסודיים או  5

 החלופות א' וב' של סעיף זה.  
  של המועמד למשרת ניהול.את התנאים להליך בחירתו  כילזה על כל סעיפיו מ נוהל  

אתר האינטרנט של משרד החינוך. בהעדר  - העותק המלא של ההוראות והנהלים להליך בחירה של מנהל נמצא בלשכת מנהל תחום כא"ב בכל מחוז ובאוח
עדר מועמדים העונים על תנאי מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, יפרסם המשרד ככל האפשר הודעות נוספות על אותה המשרה. בה

מועמדותם ימלאו את הסף גם בהודעות הנוספות, ימונה המועמד המתאים ביותר, בנסיבות המקרה, במינוי בפועל לשנת לימודים אחת. המעוניינים להציג 
ל. הטופס ימולא בשני העתקים: האחד כא"ב בלשכה מחוזית של משרד החינוך ובאתר האינטרנט הנ" ות למשרת ניהול שאפשר לקבלו בכל תחוםטופס מועמד

 . יש להקפיד על צירוף האישורים הנדרשים.מועסק ועמדהמפנויה, והשני אל המפקח על בית הספר שבו נמצאת יישלח אל מנהל המחוז שבו המשרה 
 המשרות מיועדות הן לגברים והן לנשים.

 
 4102.8.01תשע"ד  באב  די" ראשון היום האחרון לקבלת בקשות בלשכות המחוזיות הוא יום

 
 

 

 מחוז חיפה
 לידי גב' חנה עשור  14-8632555פקס  14-8632554טל' :  א' 15קרית הממשלה, שד' פל ים 

 



  

 
 ו', המשרה פנויה לחלוטין.   –כיתות ג'  4מרכז מחוננים בבת ים  .1

 ט', המשרה פנויה לשנה אם אופציה להארכה. -כיתות ז'  17חט"ב עצמאית "שז"ר" בקרית אונו  .2

 ט', המשרה פנויה לשנה אם אופציה להארכה. -כיתות  ז'  11חט"ב עצמאית "יד גיורא" בהרצליה  .3

 ו', המשרה פנויה לחלוטין.  -כיתות א'  8בי"ס יסודי ממ"ד "שילה" בקרית אונו  .4

 ו', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א'  6בי"ס יסודי ממ"ד "עמית אמיטל" רמב"ם בנתניה  .5

 ו', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א'  12בי"ס יסודי ממ"ד "מוריה"  בתל אביב  .6

 ח', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות ז'  4בתל אביב  חט"ב  צומחת ממ"ד  "ראשית בנות" .7

 כיתות חנ"מ, המשרה  פנויה לחלוטין. 2כיתות  17בי"ס יסודי ממ'  "שרת" בחולון  .8

 .י"ב המשרה פנויה לחלוטין –ז'   כיתות 5  בפתח תקוה ללקוי למידה  חנ"מ  צומח  בי"ס .9
 

 

 
 
 

 
 

 
  

 מחוז צפון
 לידי גב' שוש נחמן 14-6511264, פקס: 14-6511113, טל':17115, נצרת עלית, 531ד "ת הממשלה ע"ש יצחק רבין, תקרי

 מחוז תל אביב
 שולי איבןלידי גב'  136896319פקס   136896317  13-6896318טלפון  61192יד אליהו ת"א מיקוד   A.B.Cבנין  2רח' השלושה 

 מרכז מדע ודעת למחוננים דגניה א', המשרה פנויה לחלוטין. .1

 ., נדרשת הכשרה אנתרופוסופיתו', המשרה פנויה לחלוטין –כיתות א'  6בי''ס יסודי ''ולדורף'' הרדוף  .2

 כיתות לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין. 2ח' ,  -כיתות א'  19  בי"ס יסודי ממ'"ד "גולן"  חיספין .3

 ו', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א'  11אורט חצור הגלילית ממ' בי"ס יסודי  .4

 "מרכז ימי" טבריה, המשרה פנויה לחלוטין. .5

 כיתות לחנ''מ, המשרה פנויה לשנה עם אופציה להארכה. 2ט',  –כיתות ז'  12מגדל העמק בצמודה אורט רוגוזין  חט''ב .6

 שנה עם אופציה להארכהו', המשרה פנויה ל –כיתות א'  8בי"ס יסודי ממ"ד האר"י מגדל העמק,  .7

 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות א'  9י''ס ניצנים חנ''מ עכו, ב .8

 ו' כיתה אחת לחנ''מ, המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות א'  12וייצמן עכו,  'יסודי ממ בי''ס .9

 מרכז ימי עכו, המשרה פנויה לחלוטין. .11

 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  9חט''ב צמודה קנדי עכו,  .11

 טין.כיתות לחנ''מ, המשרה פנויה לחלו 2ט'  –כיתות ז'  9עפולה בחט''ב ממ''ד צמודה ''יהודה''  .12

 ''חווה חקלאית'' קצרין, המשרה פנויה לחלוטין. .13

 ו', המשרה פנויה לשנה עם אופציה להארכה. –כיתות א'  6.5בי''ס יסודי ממ''ד ביכורה מושב רחוב,  .14

 מרכז מחוננים שפרעם, המשרה פנויה לשנה עם אופציה להארכה. .15

 לחלוטין.יב', המשרה פנויה  –כיתות ג'  9אלנור חנ''מ שפרעם,  בי''ס .16

 חוה חקלאית מגידו, המשרה פנויה לחלוטין .17
 כיתות חנ'''מ, המשרה פנויה לחלוטין 2ט',  –כיתות ז'  7חט''ב ממ''ד צמודה אמי''ת  בחצור הגלילית  .18
 ט', כתה אחת לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  7חט''ב ממ''ד צמודה ''בית חנה'', צפת  .19

 ויה לחלוטין, מותנה בפתיחת ביה''ס.חוה חקלאית כפר כנא, המשרה פנ .21
 

 מינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
  עזר מרידך-. לידי הגב' תמי13-6898635, פקס: 13-6898857טל':   61192, יד אליהו, ת"א מיקוד 2רח' השלושה 

 

 ט' המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  17  כפר הנוער מבואות ים מכמורתב "ים – רמות"חט"ב ממ' צמודה לשש שנתי  .1
 ט', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות ז'  15, 31865חוף הכרמל  "נדכפר גלים בממ' כפר גלים  חט"ב .2

 



 
 

 

 מחוז הדרום
 שרה ליכטנברג לידי גב'  18-6263111פקס:  18-6263191שבע טל': -באר 4 רח' התקוה

 מחוז ירושלים
 לידי הגב' שלומציון עמרני 12-5611641 -פקס, 12-5611411, 12-5611683-טל'  , גבעת שאול, ירושלים22רח' כנפי נשרים 

 מחוז מנח"י
 לידי הגב' שלומציון עמרני 12-5611641 -פקס  ,12-5611411, 12-5611683-טל'  , גבעת שאול, ירושלים22רח' כנפי נשרים 

 

 
 כה.ח', כיתה אחת לחנ"מ, המשרה פנויה לשנה עם אפשרות האר-כיתות א' 11.5. בי"ס יסודי ממ' "וולדורף אדם" בירושלים 1
 ט', כיתה אחת לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות ז'  6.  חט"ב ממ"ד "אולפנא תורנית לאומנויות" בירושלים 2
 ו', כיתה אחת לחנ"מ, המשרה פנויה לשנה עם אפשרות הארכה. –כיתות א'  11. בי"ס יסודי )חט"צ( ממ' "הניסויי" בירושלים כיתת גן, 3
 מותנה בפתיחת בית הספר. ט', המשרה פנויה לחלוטין.-כיתות ז' 15ה" בירושלים, . חט"ב צמודה "מקיף בית חנינ4
 מותנה בפתיחת בית הספר. ט', המשרה פנויה לחלוטין.-כיתות ז' 9. חט"ב "בית חנינה" בירושלים,  5
 מותנה בפתיחת בית הספר. . בי"ס יסודי ממ' "כפר עקב לבנים ב" בירושלים בי"ס צומח, המשרה פנויה לחלוטין.6
 מותנה בפתיחת בית הספר. כיתות, בי"ס צומח,  המשרה פנויה לחלוטין. 6. בי"ס יסודי ממ' "סוואחרה ב" בירושלים, 7
 ט', המשרה פנויה לחלוטין.-כיתות ז' 6. חט"ב ממ"ד "ישיבת נתיב מאיר" בירושלים,  8
 מותנה בפתיחת בית הספר.  משרה פנויה לחלוטין.ט', ה-כיתות ז' 9. חט"ב עצמאית "שועפאט" בירושלים 9

 מותנה בפתיחת בית הספר. יב', המשרה פנויה לחלוטין. -כיתות א' 6. בי"ס חנ"מ ממ' "אלמג'ד" בירושלים 11
 
 
 

 
 

 ט', המשרה פנויה לחלוטין.-כיתות ז 9בתיכון מקיף דתי באופקים חט"ב  .1
 כיתות לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין. 3ט'  -כיתות ז' 13ט"ב ממ"ד בתיכון מקיף י' באשדוד ח .2
 כיתה לחנ"מ, משרה חדשה בתקן.  1ט'  -כיתות ז' 9ט"ב ממ"ד בישיבת "נווה הרצוג" בניר גלים  ח .3
 כיתות, המוסד חדש 4נהגות באשדוד בי"ס יסודי לחנ"מ הפרעות הת .4
 ג' מוסד חדש.  -כיתות א' 4" במועצה איזורית לכיש דקלים בנות בי"ס יסודי ממ"ד "בני .5
 כיתה לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין. 1ט'  -כיתות ז' 11שבע -חט"ב ממ"ד באולפנת "חן במדבר"  בבאר .6
 .לשנה המשרה פנויה, ח'-כיתות א' 11 בי"ס יסודי ממ"ד בנועם נצרים .7
 ח', המוסד חדש.-כיתות א 8בי"ס יסודי ממ"ד "חבד אהל מנחם בנות" בקרית גת  .8

 
 

        
 ט', המשרה פנויה לחלוטין.  –כיתות ז'  8. חט"ב ממ"ד "אולפנת נגה" בבית שמש 1
 כיתות לחנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין. 2ו'   –כיתות א'  8. בי"ס יסודי ממ"ד "מעלה מכמש" במעלה מכמש 2
 כיתות לחנ"מ , המשרה פנויה לשנה עם אפשרות הארכה. 3ט', -כיתות ז' 12. חט"ב ממ' "אור צור הדסה" בצור הדסה 3
  פנויה לשנה עם אפשרות הארכה. ט', המשרה-כיתות ז' 17. חט"ב ממ' "אורט עירוני ד" במודיעין 4
 . חווה חקלאית "אפרת" באפרת, המשרה פנויה לחלוטין.5
 ח', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות א'  9. בי"ס יסודי ממ"ד "בית חיה לבנות" בביתר עילית 6
 מותנה בפתיחת בית הספר.  . חווה חקלאית "מטה בנימין" במטה בנימין, המשרה פנויה לחלוטין.7
 ו', המשרה פנויה לחלוטין. –כיתות א'  6"ס יסודי ממ"ד "לביא" בצור הדסה . בי8
 חנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין.לכיתות  2ט',  - כיתות ז' 6. חט"ב ממ"ד "אמי"ת בנות" במעלה אדומים 9

 חנ"מ, המשרה פנויה לחלוטין.לכיתות  2ט', -כיתות ז' 6. חט"ב ממ"ד "אמי"ת בנים" במעלה אדומים 11
 

 

 
 

 

 
 


