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 02/2023מכרז חיצוני /פנימי  

נית חינוך עדולמו  ים המשרות הבאות ה לשירותים חברתיים וקהילתיומית דיר אל אסד דרושים למחלקלמועצה המק 

 :משותפת 

 מועדונית טיפולית לגיל הרך גננת ל .1

 . רך טיפולית לגיל הגננת מועדונית  התפקיד : אורית

 .  50% אחוז משרה:

 6-8מנהלי דירוג או  36-38 מח"ר דירוג :

 תיאור התפקיד: 

ית משלימה לאחר שעות המסגרת  לית חינוכבמסגרת טיפו  3-6בגילאי  ילדים 15פולית ל גננת למועדונית טי 

יהם  לגילאי הילדים והצוות נותן מענה לצורכ  המועדונית מספקת לילדים סדר יום המתאיםינוכית היומית.  הח

קוקים לכך ונעשית לילדים הזמו כן ניתן טיפול פרטני/קבוצתי  חברתיים וחינוכיים של הילדים. כסיים, רגשיים, הפי

 ילד. - ההקשר הור ההורים לחיזוקעבודה עם 

להקנות לילד מיומנויות   בוצתית ואישית לכל ילד בתחומים שונים   תוכנית עבודה ק הגננת אחראית על בניית

חברתיים , לשפר את היכולות  לטפח ולהעשיר את עולמו ולהקנות לו כישורים  ,יסיים והרגלי חיים בס 

 לד. היהקוגניטיביות של 

 דרישת תפקיד:  -תנאי הסף

 ך.  ם בגילך הרעם ילדי  הלעבודאו במדעי חברה/ גננת מוסמכת  גיל רך,ם התמחות בחינוך עון תואר ראש

 עם ילדים בגיל הרך.   בעבודהניסיון   ות/עדיפות לבעל

 .   17:30  -13:00ם חמש ימים בשבוע מ  עבודה בשעות אחרי צהרי

 רב מקצועי. דה בצוות יכולת עבו

הבעה תיות, יכולות ארגון תכנון וניהול, כושר  ובים, יצירומהימנות אישית, יחסי אנוש ט  כישורים אישיים: אמינות

 "פ.  בכתב ובע

 :(דרישות נוספות) ת מידהאמוונים וקריטרי

 ע משפטי מיד מאגריותוכנות  OFFICE-היכרות עם תוכנות העדיפות ל :ידע והשכלה

 .םסדר וארגון ודיוק בפרטי 

 אנגלית/ערבית/עברית- שפות

תוכנית  על ידי ה  יקטפרוופת התקצוב לתק  לאורך  ליטפרוייקה  הינה ע"פ חוז  העסקה -  מיתהזמנית ואינה צהמשרה  

 .  360-הלאומית

 

   :לכל המשרות לעייל עמדותמוופן הגשת א

ת  הלמנ   ס.- לגב' זהר ירדן  למשרה  םטיירלוונומסמכים    תחיים, תעודויגיש בקשה בצירוף קורות    שרהבמ  ןניי המעו 

קשה ללא צירוף ב    .0001:  :  שעה  ,02/2023/51  ליום  עד    il.inmu.@deiralasadzohar  :  בת מיילכתו,-שונ א  אבימש

 נשים וגברים כאחד. ה לפונ ו  תמתייחס  ךזכר, אהמודעה נוסחה בלשון  ידון.ת מתאימים לא תדו תעוסמכים ומ

 

 ד רב בכבו

 קאסם אסדי 

 צה ראש המוע
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