
 اعالن

 280 -דיגיטלי رقم

 لصفوف ومدارس  تربوية عالجية بديلة  مساعدةتعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة 

 . (المعمول بها في القطاع العام حسب تسعيرة الساعة.  )لتعليم الخاصا 

 
 الوصف الوظيفي: 

التربية الخاصة وفقا لخطة  المساعدة في الفعاليات الصفية اثناء انجاز المهام التنظيمية في  .1
 ،طالب /عمل الصف والمنهج الشخصي المصمم خصيصا لقدرات ومحدودية كل طفل 

   باإلضافة الى الخضوع لسياسة وارشادات وزارة التعليم.
 تقديم المساعدة الفردية للطالب. .2
 هتمام بنظافة الطالب. تقديم المساعدة الجسدية وال  .3
 التربوي. المساعدة التنظيمية للكادر  .4
 المسؤولين في هذا المجال. /ةداراإلكل مهمة تسند اليك من قبل   .5

   
 الشروط اآلتية:  فيهن على المتقدمين أن تتوفر 

 ني عشر.ا شهادة إنهاء ث .1
   ()التربية الخاصة  التربويات العالجياتاجتياز دورة مساعدات يفضل   .2
 بنجاح. سعاف األولي اجتياز دورة اإل يفضل  .3
 اللغتين العربية والعبرية.تجيد  .4
 تجربة وخبرة العمل في هذا المجال   .5

 , 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

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

 ( . القانون

 29.12.2022الطلبات يوم أخر موعد لتقديم  .5

   مالحظة:  ❖

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

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

https://form.jotform.com/202304983855460


 المطلوبة له خالل إجراءات القبول للعمل.   المالئمات مرشح يعاني من إعاقة معينة من حقه الحصول على •

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

المطلوبة لحالته، إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك، او   المالئمات القبول للوظيفة، بما في ذلك تفصيل

  ك.رأي طبي يثبت ذل

 

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. مرشح يرى  

ين، وفق القانون، يدّون ذلك في نموذج بنفسه أنه ينتمي لمجموعة سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر بين الموظف

  طلب الوظيفة.

  

 
 

 
ام   مع فائق االحير

 صبح   سمير . د
 رئيس البلدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


