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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.

 
מדריך חינוכי במועדונית בית לתפקיד  07/2017  חיצונימכרז להודעה על הארכת תוקף ההגשה 

 ספרית

 רווחהמחלקת  היחידה:

 בי"ס טאהא חוסין -מדריך חינוכי במועדונית בית ספרית תיאור המשרה

 

למימון  רווחהמותנה באישור תקציבי של משרד ה -חוזה שעתי דרגת המשרהדירוג ו
 המשרה.

  14:00-18:00' בין השעות ג-א' ימים בשבוע שלושה -משרה 33% היקף העסקה

 

 ת מחלקת רווחהמנהלל כפיפות

הבאים ממשפחות  12עד  6-טיפול בילדים בגילאים שונים מ - תיאור תפקיד:
אשר קיים בהן 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  -
 ים הספציפיים של כל ילד.בלימודים והתייחסות להישג

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

 במועדונית.

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

ם ובין ההורים שיפור האינטראקציה בין ההורים לילדיה -
 לביה"ס.

 הקניית הרגלי נקיון ואסתטיקה אישית וסביבתית לילדים. -

הכוונת הילדים וטיפול בבעיות ההסתגלות הלימודית  -
 והחברתית שלהם.

עיקר העבודה הוא בשעות אחר הצהרים במועדונית וביקורי בית 
 אצל החניכים.

 

 תנאי סף:

 :  השכלה

 תואר אקדמי בתחום רלבנטי.

 מקצועי: נסיון

 רצוי מדריך עם נסיון בעבודה עם ילדים. -
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 כישורים אישיים:

 גישה ידידותית לילדים ולהורים. -

 המכרז 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  21/08/2017שני מיום , עד ולא יאוחר  מזכירת מנכ"לית המועצה

  
 
 
 
 

 ,בכבוד 
 עו"ד מודר יונס 

 ראש המועצה 


