
321-מפקחים נספח א’
______________________________________________________________

: 32981  -  פומבימכרז מספר

                               

:  80041866מס’ המשרה בתקן

: מפקח (הוראת אנגלית) -   1   משרות.תאור המשרה

: לשכת מחוז צפון- פיקוחהיחידה

: נצרתהמקום

: משרד החינוךהמשרד

:  רמה 1 -רמה 4  של דירוג 321-מפקחים נספח א’הדרגה

: 75 אחוזחלקיות

תאור התפקיד:
מפקח על הוראת מקצוע עליו הוא מופקד בבתי-ספר יסודיים ועל יסודיים במחוז.

משבץ מורים בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

מדריך מורים ומופקד על השתלמותם.

מעריך את עבודת המורים בבתי הספר.

יוצר קשר יום-יומי עם המורים והמדריכים בתחום הוראת המקצוע.

משתתף בהנחיית מנהל תחום דעת בוועדות מחוזיות או ארציות.

מבצע משימות נוספות אשר יוטלו עליו ע"י מנהל תחום הדעת ומנהל המחוז.

דרישות המשרה:
                    גרסת טקסט ערוך

==============                    

השכלה:
------

תואר אקדמי שני, כאשר אחד מן התארים באנגלית.
השכלה פדגוגית.

נסיון:
------

ניסיון של שבע שנים בהוראת האנגלית בבתי ספר בארץ
רצוי ניסיון בהדרכת מורים

ידע:
----

ידיעה בתורת החינוך במיוחד בתחום בו יועסק המועמד
ידיעה בשיטות ההוראה במוסדות שבטיפולו

הכרת מבנה מערכת החינוך
ידיעה של בעיות החינוך במסגרות שבתחום שבתחום טיפולו

ושל העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בארץ
ידיעה במינהל החינוך

יכולת עבודה בסביבת עבודה ממוחשבת.



כישורים אישיים:
---------------

בעל עמדה חיובית לערכי החברה והתרבות של ישראל ושל התרבות הכללית.
כושר להדריך ולפקח

כושר ניהול משא ומתן
כושר לשקול ולשפוט במסגרת התפקיד

כושר עבודה עם צוות עובדים
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים

שפות:
-----

ידיעת השפה העברית על בוריה
כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

וידיעת שפה זרה כדי קריאת ספרות מקצועית

דרישות נוספות ורצויות והערות:
----------------------------------------

התפקיד מחייב ניידות, רצוי שהמועמד יהיה בעל רישיון נהיגה בתוקף ובעל רכב.

רצוי מועמד אשר סיים השתלמויות בתחום מקצועו והמזכות אותו בשני גמולים
לפחות.

הערות:
במשרה מועסק עובד

הנחיות למכרזי פיקוח מהוות חלק בלתי נפרד מפרסום מכרז זה
WWW.EDUCATION.GOV.IL נמצאות באתר האינטרנט

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום: יד’ בשבט, תשע"ה (03/02/2015)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: כח’ בשבט, תשע"ה ( 17/02/2015)
______________________________________________________________

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ( הגשת מועמדות  שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו- במקרה זה יש להגיש המועמדות  והטפסים הנלווים

למשרד הרלוונטי).
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף  תעודות השכלה ממוסד
להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש  ואושר כשקול לתואר

מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת  על פי דרישות ההשכלה
הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס "שאלון המועמד" המקוון, כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים  הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל  עניין הקשור
בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם  יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה  המועמדות

כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך  ההליכים במכרז עליך
לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.


