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 חודשים (   6) משרה זמנית לתקופה של   )ראיון פנימי ( -הצעת עבודה

 . 360במסגרת תוכנית  המועדונית המשותפתמורה לחינוך מיוחד להרחבת מענה לימודי לילדי 

 

 תיאור התפקיד: 

קבוצתית עם כלל ילדי   יתחוויית העבוד ל  למ"מ דיר אל אסד דרוש/ה מורה  לחינוך מיוחד 

יכולות חברתיות במטרה להביאם  ,חיזוק  כגון דימוי עצמי לחיזוק היכולות האישיות  המועדונית,

 להיות פנויים ללמידה. 

 . חומרי למידה ויצירה תוכן העבודה כולל פעילות של סדנאות,

- ינוךמשרד החמימון ו  360  -לאומיתהתוכנית  הבמעטפת של  המשרה לתקופה מוגדרת / זמנית 

 שיתוף אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון . ב

 . 25/07/2023לעבודה ועד ליום  ןתפקיד לאחר הריאיומיום קבלת ה ת ההעסקה ליתח

 ימי עבודה לשבוע.  4-5( 16-18שעות לשבוע, בשעות אחה"צ ) 6-8: היקף המשרה

 : מנהלת מחלקת חינוךכפיפות

קבלה תקציב תוספתי במטרה לקדם   המקומית דיר אל אסדברשות המשותפת  המועדונית  רקע:

שיפור  ללהעניק להם סיוע    במטרהלספק מענה לילדים עם בעיות למידה והבנה ום לימודיים  ישגיה

משרה זמנית מוגדרת לתקופה קבועה    .תחושת מסוגלות להצלחה  ולהעלאתם  ילימודי  םהישגי

 מראש  .

ת תעודת הוראה, תואר ראשון בחינוך  /בעל  :ת רקע טיפולי /בעל מורה  לחינוך מיוחד תנאי סף:

 למידה   תבאסטרטגיוידע   אות שילוב  ה/מור  אוהוראה מתקנת או מיוחד  

 . תחומים לעיילאחד או יותר מהשנים ב 3ת ניסיון מוכח של  /בעל

 תנאי העסקה : 

 , 25/7/2023,תקופת העסקה: החל מינואר ועד    התחלה מיידית,

 או , תלוש שכר, תעריף שעתי בו מגולמים כלל מרכיבי השכר העסקה לפי חוזה אישי

 ת עבודה. שכר לפי שע פרילנסר עוסק מורשה  כנגד הגשת חשבונית ,בתשלום 

מעידות  תעודות הו  ניסיון תעסוקתי מוכח  חובה לצרף מסמכים המעידים על: הגשת מועמדותאופן 

 ללא המסמכים שצוינו לא תתקבל מועמדותכם/ן. על השכלה, 

 זהר ירדן ס. מנהלת משאבי אנוש - zohar@deiralasad.muni.il את המסמכים אנא הגישו למייל:

 .15/1/2023עד יום שבת  הגשת מועמדות תתאפשר 

 

 
 

 בכבוד רב,
 אסדי קאסם 

 ראש המועצה 
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