
 המועצה מקומית בסמ"ה
 بسمة –المجلس المحلي

 

 ברטעה برطعةעין אלסהלה                                 السهلة عينמועאוויה                          معاوية
 

 048864340פקס, ,046257701טל,, 30023מיקוד ,500ברטעה,ת.ד. ,30023,ميكود ،500.ب.ص ،برطعة

 www.basma.muni.il,תרכתובת א ,kaisark@basma.muni.ilדוא"ל

 
3202/2/7 

 מועצה מקומית בסמ"ה 
   סהלהאללמועדונית  בישוב עין  מדריכהלתפקיד  2022/12 חיצוני מכרז

 
 בישוב עין אל סהלה למועדונית מדריכה תואר המשרה:

דרגת המשרה 
 חברה וקהילה  ך נוערדירוג חינו ודירוגה:

 (18:00 – 12:00 בשעות  ה' –א'   פעילות ימי)    %57 היקף העסקה:

 חיצוני סוג מכרז:

 מחלקת חינוךנהל מנהלית מ כפיפות 

 תיאור התפקיד:

ת המועדונית אחראי/ת לפעילות השוטפת ולניהול סדר היום של המועדונית /מדריך -

 במועדונית.וכן להובלת הצוות וקבוצת הילדים 

* אחריות לתכנון והפעלת תכנית חינוכית ופעילויות במועדונית.   * עזרה בהכנת שיעורי 

בית ומשחק.  * ביקור בית וסיוע לילדים בביה"ס.  * קשר רציף עם מנהל ביה"ס, הקב"ס 

היחידה לטיפול בפרט.   * הפעלת צוות ) סייעת מתנדבים וכו'(. * קשר עם ילדים ומנהל 

ה  -* פתיחה וסגירת המועדונית ואחריות לציוד המועדונית ) ימי פעילות אוהורים. 

 (.  * השתתפות בהשתלמויות והדרכות ע"י מנחת משרד החינוך.12:00-18:00בשעות 

 תנאי סף

 השכלה 
  חינוך מיוחד ותעודת הוראה /בחינוךראשון תואר 

 כישורים אישיים: 
  קשרים בינאישיים.   * יכול הפעלת אישיות חמה וסבלנית.   *  יכול יצירת

 פעילות חברתית לילדים.   * יוזמה ויצירתיות.    * יכולת עבודה בצוות.

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד הבהרה מגדרית:

 מנהלה:

 12:00בשעה  22/2/2023ה'  בקשות למכרז יש להגיש עד יום: 
 חובה לצרף:

. שאלון למועמד והצהרה בדבר קרובי משפחה או ניגוד עניינים ) ניתן להוריד באתר 1
 ( או לקבל במשרדי משאבי אנוש במועצה. il.muni.www.basmaהמועצה 

 .  קורות חיים.2
 . תעודות ומסמכים להוכחות דרישות התפקיד.3

 במסירה אישית למזכיר המועצה.או  kaisark@basma.muni.il  המסמכים יוגשו   למייל 
במלואם כאמור לעיל ובמועד  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 

עומדים שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים ה
 בתנאי הסף יענו.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת 
 .הצורך במהלך תקופת ההעסקה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
כישורים באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל 

 דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 .מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום המועצתי

 בכבוד רב,                                                                                                       

 ראיד כבהא
 ראש המועצה
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