
 

 

 
 
 
 

 
  

 

  

 אעבליןמועצה המקומית 
  06.2021כ"א  פנימי / חיצונימכרז                                       

  
 יסודי ג' מזכיר / ה בית ספר תואר המשרה

דרגת המשרה 
 ודירוגה

 
  7-9מנהלי  

 
 100% היקף העסקה

 חיצוניפנימי /  :סוג מכרז

 :תיאור תפקיד

פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות ביצוע עבודות מזכירות ומטלות 
מנהל בית הספר: א. ניהול תיקי עובדי בית הספר ב. עדכון ובקרה של מערכת השעות 
בבית הספר במערכת ניהול בתי ספר )מנב"סנט( ג. רישום תלמידים ד. הכנת תעודות 

לבית  לתלמידים ה. ניהול מסמכים ודואר בית הספר ו. מתן מענה לפניות הקשורות
 הספר ז. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר .   

 :תנאי סף

 השכלה 
 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 12
 

 דרישות נוספות
  ערבית ועברית ברמה גבוהה –שפות 

  היכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשבOFFICE- 

 היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין 

 יתרון -בעבודות מזכירות  ניסיון 
 

מאפייני העשייה 
הייחודיים 

 בתפקיד

 עבודה עם גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו 

  שירותיות 
 

 מנהל בית הספר. כפיפות
 
 

 :יש לצרף את המסמכים הבאים
 .קורות חיים 
 .מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה 

  השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על הגשת המועמדות אשר תשלח ללא תעודות
ניסיון בעבודה/ רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום 

 האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה.
  המכרז מתייחס לגברים 1998 –על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח ,

 ונשים כאחד.
 לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ו3ינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים ת

ובתנאי שעומדים בתאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.  1998עם מוגבלות, תשנ"ח 
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 

 להוכחת המגבלות.

 אם שני  1951ג לחוק שווי זכויות האישה, התשי"א 6י סעיף  תינתן העדפה לנשים לפ
המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק עידוד של שילוב 

 .2008וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 משרה 100%המשרה מוצעת היא בהיקף של 
 וגברים כאחדהמשרה מיועדת לנשים 

 ףיש להעביר את כלל המסמכים המפורטים לעיל ובתנאי הס –רק פניות מתאימות תענינה 
 קורות חיים, תעודות והמלצות בציון שם המרשה

 Deebm1983@gmail.com  / habib.amir@gmail.comנא לשלוח ל: 
 

  12:00 שעה:  10.08.2021:לא יאוחר מיום
 

 
 
 

 ראש המועצה –מאמון שיח' אחמד 
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