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            14.10.21 

 19/2021 חיצוניפנימי/ מכרז 

 360 " אור" תוכנית בחודשים (  8זמנית ) מדריכה   ג'ת דרוש/ה . מ. מל

 חינוך ונוער. בדירוגש"ש (  72)    %64: משרהההיקף 

 הנדרשתלמשרה  מועמדים בעלי מוגבלותבחירת עדיפות תינתן ל

ייחודית הכוללת הדרכת צוותים חינוכיים, הורים תכנית  תיאור התפקיד:

  וילדים במסגרת הגן.

 : דרישות התפקיד וניסיון נדרש

 השכלה: 

, פסיכולוגיה, עבודה סוציאליתחינוך מיוחד, תואר ראשון בחינוך,  .1
  ) עדיפות להתמחות בגיל הרך (. , ריפוי בעיסוקקלינאי תקשורת

 והיכרות עם מסגרות חינוכיות.ידע מקיף בהתפתחות הילד,  .2

 תואר שני יתרון. .3

 ניסיון מקצועי:

יתרון לבעלי נסיון בעבודה עם ילדים   -ניסיון בעבודה עם ילדים בגיל הרך  .1
 . בסיכון

 . , כולל הפעלות וסדנאותהורים לילדים בגיל הרךוהנחיית  ניסיון בהדרכת   .2

 עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכת צוותים חינוכיים.  .3

 :מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד ודרישות נוספות

נכונות לעבודה קשה,  נדרשת יכולת לעבודה בצוות רב מקצועי, •
 ומחויבות מלאה לקידום ילדים בסיכון. 

נדרשת התחייבות להשתתפות בישיבות צוות, השתלמויות  •
 וסדנאות.

 קבלת הדרכה והנחיה מרכזת ומפקחות התוכנית.  •

 עבודה לפי מטרות, נהלי ותקנות תוכנית אור. •
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שת"פ עם הצוותים החינוכיים, ההורים, ומוסדות החינוך והטיפול  •
 השונים ביישוב.

  :כישורים אישיים

 .עבודה עצמאית יכולת -יחסי אנוש טובים -אמינות ומהימנות אישית

 : הגשת מועמדות

להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי נסיון על המועמדים  -
+ היעדר עבירות + שאלון ניגוד עניינים+ תעודת יושר מהמשטרהוהמלצות

 . מין ) לגברים בלבד (

     את מועמדותם במעטפה סגורה משאבי אנוש ל ההמועמדים יגישו למנ  -
, לא יאוחר שאלון ניגוד ענייניםכוללת כל המסמכים הרלוונטיים בצירוף  

 במסירה ידנית. 14:00שעה   31/10/2021מתאריך 

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים   174הערה: בהתאם להוראות סעיף  -
להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת  

או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר  מועצהקרבת משפחה לעובדי ה 

 .כאמור בפקודה 
 

 בברכה,         
 

 חאלד גרה                
                      ראש המועצה                                                                                                      

  

   


