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 رقم المناقصة الرقمي דיגיטלי- 234

ي  /عن حاجتها إلشغال وظيفة مرشدتعلن بلدية ام الفحم  
 
ة ضمن مراكز متعددة المجاالت ف

360-قسم معا - المدارس االبتدائية واالعدادية  

 

 وظيفتان 
. ساعة أسبوعية لكل وظيفة  20  

 نسبة وظيفة 

 حسب اللقب الجامع  

. أسبوعية ساعة  20-שעתי   

ة الساعة:   ش.ج.  50تسعير  

 الدرجة:       

 

بية المختلفة من احدى   -1   مجاالت الير
شهادة جامعية لقب أول عىل األقل ف 

اف من قسم تقدير الشهادات  ف بها أو حاصل عىل اعير الكليات المعير

 األكاديمية من خارج البالد 

 شهادة تدريس  -2

طالب مدارس وأهال  بمجال تجربة مسبقة عىل األقل سنتير  بالعمل مع  -3

بية والعالج  الير

 

وط الوظيفة   شر

 العمل مع مجموعات طالب داخل المدارس •

، جاهزية •  
  كل ما يخص   القدرة عىل العمل ضمن طاقم مهن 

ام ف  والير 

 ارشاد الطالب واألهال  

  جلسات الطاقم، االستكماالت وورشات عمل.  •
ام بالمشاركة ف   االلير 

  ارشاد  •
وعتلقر  ومرافقة من قبل المركز المسؤول عن المشر

  تخص مراكز متعددة المجاالت  •
 العمل ضمن األهداف، والمعايير النر

بوية والعالجية  • بوية، األهال  والمؤسسات الير
اك ومشاركة الطواقم الير اشر

  المدينة 
 المختلفة ف 

المتطلبات الخاصة 

 للوظيفة 



القيام بتوجيه األهل خالل السنة يشمل القيام بورشات وفعاليات مع  •

 االهال  

 الدوام العمل خالل ساعات بعد الظهر  

 

 تشمل   ,نموذج التقدم اىل وظيفة من خالل تعبئة النموذج الرقم   الطلبات  تقدم 
 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع   .1
 الوثائق والمستندات الخاصة   .2

ة الذاتية + مصدقة وتوصية مشغل سابق.  .3  السير

طة عىل عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية  .4 للذكور حسب ما يمليه  . )مصادقة من الشر

 ( . القانون

 . 13.09.2022موعد لتقديم الطلبات يوم  أخر  .5

 :  مالحظة  ❖

تب  •
ُ
ي آن واحداإلعالن ك

 
ي الذكور واإلناث ف

 . بلغة الُمذكر ولكنها تعن 

قبل الطلبات وال يتم بحثها او/ واستدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات   •
ُ
ال ت

 وم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله. اإلعالن والمستندات المطلوبة حسب 
 

المطلوبة له خالل إجراءات القبول   المالءمات إعاقة معينة من حقه الحصول علىمرشح يعاني من  •

 للعمل. 

خالل  المالءمات يطلب من هذا المرشح أن يكتب في طلبه للوظيفة المعلومات الكاملة بالحاجة لهذه  •

تندات  المطلوبة لحالته، إرفاق الوثائق والمس المالءمات إجراءات القبول للوظيفة، بما في ذلك تفصيل

  التي تثبت ذلك، او رأي طبي يثبت ذلك. 

 

تعطى أولوية في تعيين مرّشح يتبع لمجموعات سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر، في حال كانت غير ممثلة   •

كفايةً من بين مستخدمي البلدية، في حال كون هذا المرشح يمتلك كفاءات مشابهة لمرشحين آخرين.  

سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر بين الموظفين، وفق القانون، يدّون   مرشح يرى بنفسه أنه ينتمي لمجموعة

  ذلك في نموذج طلب الوظيفة.

  

 
 

 
ام   مع فائق االحتر

https://form.jotform.com/202304983855460


 صبحي  سمت  . د
 رئيس البلدية 

 

 

 

 

 

 

 

 


