معهد األذكياء لتنمية وتطوير طرق التفكير

الحنين للخدمات االجتماعية

مطلوب مرشدات ومرشدين
للمخيمات الصيفية (מדריכי קייטנות) في عارة وعرعرة لصيف 2018
بدعم من وزارة المعارف ،وبرعاية واشراف المجلس المحلي عارة عرعرة
وصف الوظيفة :مرشد لمجموعات طلب في المخيمات الصيفية في عارة وعرعرة أثناء صيف .2018
الترشيح لوظيفة االرشاد مسموح ل:
 )1شخص بالغ ،من سكان عارة أو عرعرة ، ،بجيل  19سنة وما فوق ،أنهى تعليمه في مدرسة ثانوية ،عنده قدرة وتجربة
إلرشاد مجموعات طلب مدارس.

 )2مرشدين شباب
شباب

(מד"צים)،

(מד"צים)

شاركوا في دورات إعداد مرشدين شباب ضمن حركة شبيبة

(תנועת נוער)

وأنهوا صف تاسع وما فوق.

أو برنامج تأهيل مرشدين

تقديم الترشيح مسموح فقط لمن تتوفر لديه كل الشروط التالية:
 )1مرشح يفي على األقل بواحد من البندين  2-1المذكورين أعله (فوق جيل  19سنة أو מד"צ).

متفرغ لإلرشاد في المخيمات الصيفية في ِّ
كل ايام المخيم من  1.7.2018حتى  ،19.7.2018أيام األحد حتى
 )2مرشح ِّ
متفرغ لإلرشاد في المخيمات الصيفية التي سيعلن عن مواعيدها الحقا
الخميس ،من الساعة  7:30حتى  ،13:30وأيضا ِّ

في العطلة الصيفية .2018

 )3يتعهد بالحضور والمشاركة الفعالة في مركز تقييم

(מרכז הערכה)

بمشاركة طاقم المجلس المحلي عارة عرعرة ،يوم الثلثاء

 26.6.2018الساعة  16:00حتى  20:00في المركز الجماهيري عرعرة وفي أي موعد أخر خلل صيف  2018سنعلن

عنه الحقا .مركز التقييم هدفه تصنيف المرشحين وحسب نتائجه سنعلن من تم قبوله لإلرشاد ومن لم يتم قبوله ومن في
قائمة االنتظار.

 )4يتعهد بالحضور ليوم تأهيل وارشاد

(הכשרה)

تحضير لدمجه لإلرشاد في المخيم في موعد يعلن عنه الحقا.
ا
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مالحظات هامة:
 )1المخيمات الصيفية بتمويل و ازرة المعارف ،وبرعاية وبإشراف المجلس المحلي عارة عرعرة – قسم المعارف وقسم الشبيبة.

 )2لن نتمكن من دعوة كل المرشحين لإلرشاد لمركز التقييم والتصنيف ،بل سندعو من سي ِّ
سجل أوال (وفي حال انه يفي بالمعايير التي
وضعناها) ،ألن األمر منوط بعدد الطلب المنتسبين للمخيم وبحاجة لعدد قليل جدا من المرشدين.

 )3حضور مركز التقييم (מרכז הערכה) أو لقاء التأهيل ال يلزمنا بقبول المرشح لإلرشاد ،ألن األمر منوط بعدد الطلب المنتسبين للمخيم.
قد نرفق المرشح لطاقم االرشاد بأول المخيم او خلله وقد ال نرفقه بتاتا -وذلك وفقا لعدد الطلب المنتسبين للمخيم.

قرر مكان دمجك في االرشاد (في واحدة من  6مدارس ابتدائية في عارة أو عرعرة) وعدد ساعات
 )4مندوب المجلس المحلي فقط من ي ِّ
سنقرر حسب احتياجات المخيمات).
عملك .حتى وان تم قبولك لإلرشاد في المخيم ،فل نعدك بتشغيلك كل ايام المخيم ( ِّ

 )5طاقم العمل لن يدلي للمرشح بأسباب قبوله او عدم قبوله لإلرشاد.

 )6كل ما ذكر اعله ملزم للمرشحين الجدد وأيضا للمرشدين في المخيمات الصيفية السابقة بدون استثناء.

 )7سيتم دفع األجور للمرشدين من قبل "الحنين" أو "األذكياء" وفق قائمة األجور المحددة التي أقرتها و ازرة المعارف لهذه المخيمات في
صيف  .2018تنويه! لن يتم دفع األجور من خلل المجلس المحلي عارة عرعرة.

 )8وظيفة االرشاد هي مؤقته ولبضعة ايام معدودة في صيف  2018فقط ،وتأتي بعد ان يوقِّع المرشد على اتفاقية عمل خاصة ومؤقته
(חוזה העסקה מיוחד וזמני).

 )9على المرشد احضار تصريح من الشرطة אישור העדר עבירות מין (هذا التصريح مطلوب قانونا فقط من مرشد ذكر بجيل  18سنة وما
فوق ،وغير مطلوب من المرشدات) .سنطلب هذا التصريح فقط بعد قبولك للعمل وليس في هذه المرحلة.

ٍ
بشكل فوري لتعليق عمل مرشد في حال اتضح عدم ملءمته لإلرشاد أو عدم تقيده بتعليمات مدير المخيم او اذا لم
 )01سنضطر آسفين
يكتمل عدد طلب فرقته او وفق احتياجات المخيم.

 )00التواصل مع المرشح/المرشد سيتم فقط من خلل بريده االلكتروني أو رسائل نصيه لهاتفه النقال .تأكد من صحتهما.
 )01على المرشح ادراج عند التسجيل صورة بطاقة الهوية مسجل بها ان المرشد من سكان عارة عرعرة وبها مبين تاريخ ميلده.
 )13على المرشح بجيل  19سنة وما فوق ادراج عند التسجيل صورة مستند يثبت انه انهى تعليمه في مدرسة ثانوية.

 )14يعلم المرشد بجيل  19سنة وما فوق أن أجره  50شيكل للساعة ברוטו (فقط في مخيمات المدارس بشهر  ،)7وذلك وفق قرار
وزارة المعارف .يشمل هذا المبلغ بدل السفريات وكل مركبات األجور األخرى.
 )01يعلم المرشد الشاب (מד"צ) أن أجره  25شيكل للساعة ברוטו (فقط في مخيمات المدارس بشهر  .)7وذلك وفق قرار وزارة
المعارف .يشمل هذا المبلغ بدل السفريات وكل مركبات األجور األخرى.

ٍ
بتفويض من المجلس المحلي عارة عرعرة وبإشرافه.
 )01مؤسستا "الحنين" و"األذكياء" تقومان على المخيمات الصيفية
 )17تقديم الترشيح فقط من خلل التسجيل في هذا الرابط (קישור)  https://goo.gl/naVqZtوليس من خلل أي تواصل هاتفي او شفهي أو غيره.

فور رسالة على بريدك
 )01بنهاية استمارة التسجيل (טופס) في الرابط ،اضغط على زر "اضغط" أو "שלח" أو " ،"sendوعندها ستصلك ا
االلكتروني تؤكد ان طلبك وصلنا .اذا لم تصلك هذه الرسالة الى بريدك فمعناه ان طلبك لم يصلنا او انك سجلت عنوان بريد خاطئ أو
انك لم تعبئ كل االسئلة االجبارية في هذه االستمارة .يسعدنا مساعدتك على هاتفنا  046214062ايام األحد حتى الخميس ،من الساعة

 9:00حتى  17:00او بحضورك للمركز الجماهيري عرعرة في نفس المواعيد سواء للستشارة او الستعمال االنترنت او لتصوير مستنداتك.

ُّ
بالترشح لل رشاد في المخيمات الصيفية هو االثنين  25.6.2018الساعة  .14:00بعدها لن نتقبل
 )09الموعد األخير لتقديم طلب
أي طلب للترشح وال ألي سبب من األسباب.

 )11النص اعله كتب بصيغة المذكر ،ولكنه موجه للمرشدات وللمرشدين على حد سواء.
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