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 נווה שלום ל -בקשה להצעות למנהל/ת בי"ס יסודי בישוב וואחת אל סלאם 

 )תשע"ה( שנת הלימודים הבאה

 2014אפריל 

 רקע 

דו לאומי , השואף לתת ונווה שלום הוא בית ספר דו לשוני  –ת הספר ביישוב וואחת אל סלאם בי

, קיום-ערכים של דו רב תרבותי, בעלמענה לאוכלוסית תלמידים מגוונת ומהווה מודל לחינוך 

אמונה כי חיבור בין ילדים יהודים פועל מתוך רואה אחווה בין העמים וחיים משותפים. בית הספר 

  גשר לחברה איתנה יותר ולבניית שיתופי פעולה טובים בעתיד.\וערבים בגיל צעיר מהווה את ה

 

ים ערבים ויהודים, בית הספר שם דגש על לימוד שתי השפות ערבית ועברית וקולט ילדים מישוב

אזורי מיישובי הסביבה. בית הספר כולל כיתות א' עד ו' וכן כולל -המגיעים במערך הסעות על

ילדים. בית הספר  25ילדים ובגנים כ  150פעוטון, גן טרום חובה וגן חובה. בבית הספר כיום כ 

 ממוקם בסביבה כפרית וירוקה, במועצה האזורית מטה יהודה. 

 

נווה  –כיום בבעלות של עמותת "ידידי המוסדות החינוכיים של וואחת אל סלאם בית הספר נמצא 

שלום, ובמעמד "מוכר שאינו רשמי" ונמצא בשלבים מתקדמים של מעבר למעמד של בית ספר 

 העמותה מעוניינת לאתר מנהיג חינוכי לבית הספר. "מוכר ורשמי" על ידי משרד החינוך.

 

 תאור המשרה

ת המורים, הגנים והגננות, על כל ההיבטים הפדגוגיים, ארגוניים ותקציביים, ניהול בית הספר, צוו

 אחריות על מערך ההסעות ועבודה מול רשויות, ועד העמותה ומול ארגוני ידידים בינלאומיים.

 

 התנאים המוצעים

של משרד החינוך מנהל/ת בית הספר יועסק על ידי העמותה, בתנאים ושכר הדומים לתנאים 

המשך העסקה יהיה מותנה גדרות של משרד החינוך. עם המעבר למשרד החינוך ובהתאם לה

  .למשרד החינוךיעבור תשלום השכר של משרה זו ו ,באישור משרד החינוך

 

 תנאי סף

 או בתחום רלוונטי אחר. בעל/ת תואר שני בחינוך .1

 מוסד חינוכי. שנים ניסיון בניהול 5בוגר/ת קורס ניהול או לחילופין בעל/ת  .2

  .חינוכי ממוסד תעודת הוראה /תבעל .3

 עמידה בתנאי משרד החינוך לניהול בית ספר יסודי. .4

 

 כישורים נדרשים

  ,מנהיגותהובלה ויוזמה בעל חזון, יכולתאיש חינוך , . 

 .מאמין בלמידה משמעותית בסביבה דיאלוגית מאפשרת ומכבדת 

 יכולת לחבר בין קהילותו , יכולת עבודה בצוותניחן ביכולות אישיות ובין אישיות גבוהות . 



 
 .9911072-02,  9912098-02. פקס: 9916521-02, 9912222-02.  טל: 99761ד.נ. שמשון, 

 
 015570085עמותה מס'  -עמותת ידידי המוסדות החינוכיים בנוה שלום )ע"ר( 

2 
 

 

 דרישות נוספות

 .ניסיון בהוראה בפועל בחינוך היסודי של חמש שנים לפחות, בישראל 

 )היכרות העבודה וההתנהלות מול הרשויות )משרד החינוך ומועצה איזורית 

 .יתרון לשליטה בשפות עברית, ערבית ואנגלית 

 .יתרון לעבודת הוראה במסגרות חינוך דו לשוניות 

 מעבר לשעות פעילות בית הספרשת ופניות לעבודה בשעות נכונו 

 

 אופן הגשת מועמדות

 :ותת המייל הבאוקורות חיים לכתובעל המועמד/ת לשלוח 

ayelletshalom@gmail.com  

peteralk@walla.co.il 

 

 מכתב המתאר את מידת העניין והקשר של המועמד/ת למסר וחזון בית הספר.בנוסף, יש לצרף 

 

 מועמדים שיעברו את תנאי הסף וימצאו כמתאימים, יוזמנו לראיון.

  

 לראיון יתבקשו המועמדים להביא איתם את המסמכים הבאים:

 תעודת תאר שני.העתק  .1

 העתק תעודת הוראה. .2

 .שנים ומעלה 5 משךניהול מסגרת חינוכית בל העתק תעודת קורס מנהלים או אישור .3

 מכתבי המלצה, עם פרטי התקשרות לממליצים.ניתן לצרף עד שלושה  .4

 

 

 .10:00, בשעהלמאי 11יש לשלוח בקשת מועמדות עד לתאריך 

 

 הבהרות

 

ין כי במעבר בית מן הראוי לצי .חתם בין העמותה ובין המועמד שייבחרייהסכם התקשרות  (1

 הספר למשרד החינוך הסכם זה יהיה כפוף לנהלי ותנאי העסקה של משרד החינוך.

 פה הערבית מופץ במקביל.שהבקשה מנוסחת בלשון זכר , ומתייחסת לשני המינים. נוסח ב (2

יש להבהיר כי מכרז זה איננו כפוף לחוק חובת המכרזים. העמותה איננה מחוייבת לקבל כל  (3

ננה מחויבת להסביר את בחירתה, וכן רשאית לבטל מכרז זה על פי שיקול הצעה שהיא ואי

 דעתה בלבד.
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