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 22-715-מא

 חינוך אגף ל

 חינוכית -לתוכנית התערבות פסיכו

 למיצוי פוטנציאל התפתחותי, בגני הילדים 

 360  "אור" תכנית

 דרוש/ה 

 משרות(   2)  מדריכהתפקיד:  

 מנהלת מחלקת גני ילדים  כפיפות:
 

 העבודה היא שעתית, במשרה חלקית, בשעות הבוקר  

 ש"ש  20ש"ש/  13

 תיאור התפקיד:

סגרת הגן בחינוך הרגיל, בניית תוכנית עבודה מותאמת לכל מאיתור ילדים בסיכון התפתחותי בתוך 

  ת וייתיוחמוש בלמידה יילד ועבודה עם הילדים בקבוצות קטנות לקידום מטרות העבודה, תוך ש

 מותאמת לגיל הרך.

 : דרישות התפקיד

 . חובה  -בחינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ומקצועות דומים  תואר ראשון        •

 .כיות מסגרות חינו הרך והכרות עם  לתחום הגידע מקיף בי •

 בגיל הרך.   ילדים  ניסיון בעבודה עם  •

 .יתרון -בהדרכת הורים לילדים בגיל הרך בעבודה ניסיון •
 

 26.6.2022מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום:  
 

 להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייה 

 

 support@automas.co.il   ייל מרכז תמיכהבמידה ונתקלת בבעיה יש לפנות למ

 אין לשלוח קו"ח למייל התמיכה 
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 הערות:

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות  .1

 .  1988 –לחוק שוויון בעבודה התשמ"ח   8סעיף 

עיריית מעלה אדומים מקדמת את עיקרון השוויון והתעסוקה, ובכלל זה שואפת לייצוג הולם ומקנה העדפה  .2

 לזכאים לכך על פי דין.

מתא .2.1 מכהתפקיד  הסף  בתנאי  העומדים  מוגבלות  עם  למועמדים  זכויות  וים  שוויון  חוק  ח 

התשנ"ח   מוגבלות,  עם  '1998  –לאנשים  מס  תיקון  לקבל  .  15,  זכאי  מוגבלות  עם  מועמד 

התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. לצורך קבלת ההתאמות, חלה  

 גשת מועמדות ולצרף אסמכתאות כמתחייב. על המועמד  חובה לציין זאת בתוך השאלות לה

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש   .2.2

בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים  

כאית לייצוג הולם אחרים. על מועמד המבקש עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הז 

אסמכתאות ף  מכוח הדין חלה חובה למסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה ולצר

 בהתאם.  

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל על את הליכיו של מכרז   .3

 זה, זאת בכל שלב משלביו.  

 


