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 לכבוד ראש העיר מר רפי סער,

 

 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף שאילתה 
 

 פערים באיוש משרות בתחום החינוך בעיר הנדון:
 

 מבקשים להבין:

 על החינוך העל יסודי בעיר? ת/מזה כשנה משרת אחראי מאוישת מדוע לא .1

מתי מדוע לא אוישה עדיין משרת מנהל/ת לחטיבת הביניים החדשה המוקמת בעיר?  .2

 צפויה להיות מאוישת המשרה ואיך זה משפיע על הקמת בית הספר?
 מדוע?  –מנהלות אזור במחלקת גני ילדים, ואם כן  3מתוך  2האם עדיין חסרות  .3

 
 

 כפר סבא מתקדמת

 הדר לביא, פנחס כהנא ואמיר סילבר
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 מענה לשאילתה

לתפקיד . 2019חודש נובמבר תפקידו ב את פורמלית סייםבאגף החינוך יסודי -מחלקת עלמנהל 

בשניהם לא מצאה ועדת אך  2020 וינואר 2019התפרסמו והתקיימו שני מכרזים בחודשים נובמבר 

 המכרז מועמדים/ות מתאימים. 

שלישי התפרסם בחודש פברואר והוועדה עתידה הייתה לראיין את המועמדים בחודש מרץ  רזמכ

 רד הפנים את כל הליכי המכרזים ברשויות המקומיות. אולם עם פרוץ משבר הקורונה עצר מש

מיד לאחר סיום המשבר והסרת האיסור פרסמה העירייה מחדש את המכרז וזה יתקיים בשבועות 

 .הקרובים

 

לניהול בית ספר יסודי/חט"ב מצוי באחריות משרד החינוך ולא באחריות העירייה.  רזמכבאשר ל

אשר כפי שנאמר לעיל ביחס למשרת מנהל  2020מכרז לניהול החטיבה פורסם בסוף חודש מרץ ה

 הוקפא עקב משבר הקורונה. יסודי, המכרז -מחלקת על

ור שבוע בחרה להסיר את התקיים המכרז ונבחרה מועמדת אשר כעב 2020באמצע חודש מאי 

וועדת המכרז צפויה להתכנס  12.6.2020מיה האישיים. מכרז שני פורסם ביום מועמדותה מטע

. עד להיבחרו/ה של מנהל/ת עוסקים מנהל אגף החינוך בצוותא עם 2020 בראשית חודש יולי

 .המפקחת הכוללת ממשרד החינוך בכל ההיבטים הקשורים בהקמת החטיבה

 

מצויה מחלקת גני  2019חודש אוגוסט  זמאחלקת גני ילדים, נהל/ת מרחב במבאשר למשרות מ

תור וחיפוש מועמדים/ות מתאימים/ות לתפקיד מנהל/ת מרחב. התקיימו מספר הילדים באי

 אוישו 2020מכרזים, נמצאו מועמדות אשר כעבור זמן בחרו לסיים את תפקידן. בחודש פברואר 

מהמנהלות לסיים את תפקידה מטעמיה  אחת שוב החליטהלאחרונה כאשר  שלוש המשרות

 .פורסם מכרז חדשגם במקרה זה, האישיים. 

 

אנו סבורים כי אל לנו להתפשר בנושאי כוח אדם בעירייה ובכלל זה ובדגש מיוחד במשרות בתחום 

 החינוך ונפעל לאתר את המועמדים המצוינים ביותר.

 

 

  


