
 
الفحم  ام بلدية  

D19/2022 
 דיגיטאלי  197 

األقل  على  الثابتة الوظائف أصحاب, فقط البلدية لموظفي  
%25عن  تقل ال وظيفة بنسبة  

360-معا قسم  - (אורنور ) مشروع مركزة  وظيفة إلشغال حاجتها عن الفحم  ام  بلدية تعلن  
 

50%  
 

الوظيفة  نسبة  

والمجتمع  الشبيبة التربية  
 

 التدريج 

الجامعية  الشهادة  حسب  
 

 الدرجة 

األحياء  وترميم  والشبيبة لألوالد معا قسم  مدير  
 

:التبعية  

المحاميد /الطفولة رواد مركز العمل  مكان   

 االستشارة  المبكرة، الطفولة النفس، علم  االجتماعي، العمل: في اول لقب على حاصل .1

 او البالد في بها المعترف الكليات/  الجامعات احدى من الخاصة التربية التربوية،

 .البالد خارج من االكاديمية الشهادات تقدير قسم  من اعتراف على حاصل

  اجتماعية وعلوم  نفس علم  \ تربية \ خاصة تربية في تدريس شهادة  على حاصل مفضل .2

 . والعبرية العربية اللغتين في وكتابيا شفويا التعبير على القدرة  .3

 داخل تدخل برامج ادارة  واهالي، اطفال مع بالعمل مثبته سنوات 3 عن تقل ال تجربة .4

 . מעגלים ،מעגן, אור: حكومية تربوية برامج تنظيم  او الروضات

 .مهنية طواقم  ومرافقة ارشاد في سنة األقل على مثبتة تجربة .5

 .المركز منطقة في باستكماالت للمشاركة االستعداد .6

 .محوسبة برامج في العمل في جدا جيدة  معرفة .7

  المجاالت متعددة  طواقم  مع العمل على القدرة    .8

الوظيفة شروط  



 الجهات من والموجهة البرنامج ضمن المطلوبة المهام  وكل البرنامج تفعيل .1

 . المسؤولة

 عالقة لها اخرى وجهات معالجون مرشدون، موجهون، مع والتواصل التنسيق .2

 . بالبرنامج

 .خارجية اخرى لجان مع والتنسيق البرنامج ضمن مهنية بجلسات القيام  .3

 .  االطفال رياض داخل البرنامج مرشدات وارشاد مرافقة .4

 .االطفال رياض مربيات مع العمل ومتابعة التواصل .5

  للبرنامج مرافقة لجان امام  وعرضها عمل تقارير وتقديم  اعداد .6

 .البرنامج عن المسؤولة الجهات قبل  من مهني بإرشاد المشاركة .7

 . طاقم  جلسات/استكمال/ بإرشاد المشاركة .8

 كل مهمة تسند اليه من قبل اإلدارة في مجال عمله الواسع .  .9
 

 

 الخاصة المتطلبات

 للوظيفة

 

 تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة,  تشمل:

 .بالموضوع الخاصة الرسمية الشهادات .1

 . الخاصة والمستندات الوثائق .2

 . الذاتية السيرة .3

 ( القانون  يمليه ما حسب للذكور. )الجنسية للمخالفات جنائية تسجيالت وجود بعدم الشرطة من مصادقة .4

 . 14.07.2022 يوم الطلبات لتقديم موعد أخر .5

.واحد آن في واإلناث الذكور تعني ولكنها  المذكر  بلغة اعاله المناقصة كتبت  

 المطلوبة   والمستندات  الشهادات  جميع  ارفاق  بدون  للمقابلة   الطلب  مقدم  استدعاء/    أو   بحثها  يتم  وال  الطلبات  تقبل  ال

 .أعاله المذكور التقديم  موعد قبل أو الطلب تقديم  يوم االعالن حسب

 /http://umelfahem.org الرسمي البلدية موقع على ُمتابعتها يرجى الوظيفة عن والمعلومات التفاصيل من لمزيد

 

 

 االحترام  فائق مع

https://form.jotform.com/202304983855460
http://umelfahem.org/


  صبحي سمير. د

 البلدية رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


