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, מכריזה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 40 בהתאם לסעיף
 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 חינוכי במועדונית משפחתיתלתפקיד מדריך  29/2016  חיצונימכרז 

 מחלקת החינוך היחידה:
 מדריך חינוכי במועדונית משפחתית תיאור המשרה

ודרגת  דירוג
 המשרה

 לפי כישורי המועמד -חינוך נוער וקהילה

 משרה. 100% היקף העסקה

 מחלקת חינוך כפיפות
הבאים ממשפחות אשר קיים בהן  12עד  6-טיפול בילדים בגילאים שונים מ - תיאור תפקיד:

ליקוי ביכולת ההורים להתייחס לצרכיהם של הילדים בתחום הפיזי, הרגשי, 
 האינטלקטואלי והחברתי, אשר סובלים מחסכים רגשיים בסיסיים.

עזרה בהכנת שיעורי בית, תוך מעקב אחר התקדמותם בלימודים והתייחסות  -
 להישגים הספציפיים של כל ילד.

שנתית, יום יומית, אינטנסיבית משעת סיום הלימודים של  הכנת תוכנית רב -
 הילד עד שעות הערב, במשך כל שעות שהותו במועדונית.

טיפוח הילדים והעשרת עולמם הרוחני , תרבותי ועידודם לקחת חלק הפעילות  -
 הנערכת בקהילה.

 בין ההורים לילדיהם ובין ההורים לביה"ס. האינטראקציהשיפור  -
 נקיון ואסתטיקה אישית וסביבתית לילדים.הקניית הרגלי  -
 הכוונת הילדים וטיפול בבעיות ההסתגלות הלימודית והחברתית שלהם. -
 עיקר העבודה הוא בשעות אחר הצהרים במועדונית וביקורי בית אצל החניכים. -

 

 תנאי סף:

 

 

 

 

 

 השכלה:

 החברה.במדעי  בעל/ת תואר ראשון בחינוך או -
ו/או התחייבות לסיים את תעודת ההוראה תוך שנתיים מיום  הוראהתעודת  -

 תחילת העבודה. 

 נסיון מקצועי:
  בסיכון ומצוקה.נוער בעבודה עם ילדים או  -

 כישורים אישיים:
יכולת שיתוף פעולה ועבדה עם צוות, יכולת ביצירת קשר חיובי ומעורר  -

התמודדות עם בעיות, אמון, יחס אישי, אמפטיה ואהדה, יצירתיות ויכולת 
 סבלנות וסובלנות.

 דרישות נוספות:
 יכולת ניוד )רישיון נהיגה(, ומוכנות  לעבודה אחר הצהרים . -

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה

ara.muni.il-http://www.arara/גב' היבה  (, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי
               .12:00, בשעה  12.01.2017חמישי מיום , עד ולא יאוחר  מזכירת מנכ"לית המועצה

 בכבוד,                                                                                    
 עו"ד מודר יונס                                                                                                                

 צהאש המוער                                                                                                                  


