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مدير عام املجلس احمللي كفركنا

مناقصات خارجية
وصف الوظيفةطلبات الوظيفةاسم الوظيفة

عامل اجتامعي عائلة 
نسبة الوظيفة: 100٪

درجة وتدريج: عامل اجتامعي )ي-ط(
تبعية: مدير قسم الخدمات االجتامعية.

1.عامل/ة اجتامعي/ة
ذو/ذات لقب خريج عمل اجتامعي.

2. مسجل/ة يف سجل  العاملني 
االجتامعيني.

3. مفضل خربة سنة يف املجال، 
تعطى  افضلية لذوي خربة يف املجال.
4. قدرة التعبري الكتايب والشفوي بالعربية.

1.ادارة عالج يف العائلة يتمركز يف تقييم احتياجات، تخطيط، تداخالت، تنسيق 
خدمات ومساعدة فعالة للزبائن بالوصول  اىل الخدمات وتقديم استشارة 

عند الحاجة.
2. ا ملبادرة اىل تقيص، فحص االحتياجات وانواع املحتاجني املطلوبة وتطوير 

فعاليات حسب ذلك يف قسم الخدمات االجتامعية  وخارجه.
3. اقامة رشاكة مهنية وتنظيمية لتطوير شؤون  العائلة.

عامل اجتامعي عائلة وعامل اجتامعي 
شابات 

نسبة الوظيفة: 100٪
درجة وتدريج: عامل اجتامعي )ي-ط(

تبعية: مدير قسم الخدمات االجتامعية.

1.ادارة عالج يف العائلة يتمركز يف تقييم احتياجات، تخطيط، تداخالت، تنسيق 
خدمات ومساعدة فعالة للزبائن بالوصول  اىل الخدمات وتقديم استشارة 

عند الحاجة.
2. ا ملبادرة اىل تقيص، فحص االحتياجات وانواع املحتاجني املطلوبة وتطوير 

فعاليات حسب ذلك يف قسم الخدمات االجتامعية  وخارجه.
3. اقامة رشاكة مهنية وتنظيمية لتطوير شؤون  العائلة. 

وصف الوظيفة يف مجال عامل اجتامعي شابات
1. تقيص شابات بأعامر 25-18 ودمجهن يف شغل مالئم ملهاراتهن.

2. اقامة تأهيل ودورات مهنية مالمئة للشابات.
3. عالقة مع مشغلني وتنسيب شابات يف اطر العمل.

4. العمل مع الشابات وعائالتهن.

عامل اجتامعي جامهريي
نسبة الوظيفة: 100٪

تبعية: مدير قسم الخدمات االجتامعية.

1. غربلة جامهريية لخدمات يف املجتمع .
2. تقيص احتياجات.

3. تجنيد موارد للمحتاجني يف املجتمع.
4. العمل مع خدمات موجودة.

5. تطوير خدمات جامهريية موجودة.
6. املبادرة واقامة خدمات اجتامعية جامهريية جديدة.

عامل اجتامعي عائلة
عمل جامهريي مع عائالت، مع اوالد يف 

اطر الرتبية الخاصة عائالت مسنة والعمل 
مع شباب وعائالتهم.
نسبة الوظيفة: 100٪

درجة وتدريج: عامل اجتامعي )ي-ط(
تبعية: مدير قسم الخدمات االجتامعية

1. عمل فردي، جامعي وجامهريي مع  عامة العائالت.
2.ادارة عالج يف العائلة يتمركز يف تقييم احتياجات، تخطيط، تداخالت، تنسيق 

خدمات ومساعدة فعالة للزبائن بالوصول  اىل الخدمات وتقديم استشارة 
عند الحاجة.

3. ا ملبادرة اىل تقيص، فحص االحتياجات وانواع املحتاجني املطلوبة وتطوير 
فعاليات حسب ذلك يف قسم الخدمات االجتامعية  وخارجه.

4. اقامة رشاكة مهنية وتنظيمية لتطوير شؤون  العائلة.

مرشد ادمان يف املجلس املحيل.
نسبة الوظيفة: 100٪

درجة وتدريج: 5-7
تبعية: مدير قسم الخدمات االجتامعية.

الوظيفة قامئة ومرشوطة طاملا هي ممولة 
من الوزارة ذات الصلة )ميزاتية نشاط(

1. مفضل مدمن سابقا وُفطم قبل اكرث من 3 سنوات ويشكل مثاًل ايجابًيا 
ومشجعا للمدمنني للفطام.

2. مفضل خربة يف عمل شبيه.
3. ذو تأهيل لعمل مع مدمنني.

دليل اإلدمان يف املجلس املحيل، نسبة الوظيفة: ٪10، درجة وتصنيف: إداري 7-5  خضوع: مدير قسم الخدمات اإلجتامعية.
الوظيفة أعاله موجودة ومرشوطة طاملا انها مدرجة يف امليزانية  من قبل املكتب املعني )ميزانية تشغيل(.

1. يفضل ان يكون املدمن السابق مفطوماً منذ اكرث من - 3 سنوات ويشكل مثاالً إيجابياً ومشجعاً للمدمنني عىل الفطام.
2. مفضل خربة يف عمل مامثل.

3. صاحب تأهيل للعمل مع املدمنني.
ُيقديم الرتشيح للوظيفة مع ارفاق سرية ذاتية ومستندات أخرى ُيسلم ، مبغلف مغلق، ملكتب مدير عام املجلس السيد إسالم اماره حتى يوم الخميس 25.02.2021 الساعة 12:00 يف املجلس.

باحرتام
د. يوسف عواوده
رئيس املجلس املحيل

لشركة عوز كراميكا مطلوب/ة

سائق/ة شاحنة
صاحب/ة رخصة رافعه 

سائق/ة ما يزيد عن 15 طنًا
للتفاصيل: سامي 050-6712041

مناقصة علنية رقم 1/20
لتقدمي خدمات صيانة جارية حلمامات سباحة صناعية

في متنزه اريئيل شارون م.ض  )شركة لصالح اجلمهور( 
شركة متنزه اريئيل شارون م.ض )شركة لصالح اجلمهور( )"الشركة"( تطلب بهذا مقدمي عروض 
حلمامات  جارية  صيانة  خلدمات  ع��روض  لتقدمي  املناقصة  في  املفصلة  األدن��ى  احلد  ش��روط  يستوفون 
سباحة صناعية في متنزه اريئيل شارون، ملُدة تصل حتى خمس سنوات، كل ذلك كما هو مفصل بتوسع 

في مستندات املناقصة.
1.  هناك تغييرات في جداول املواعيد للمناقصة.

2.  هناك تغييرات في شروط احلد األدنى للمناقصة، يحق اإلشتراك في املناقصة فقط مقدمي عروض يستوفون 
جميع شروط احلد األدنى املفصلة في مستندات املناقصة، مبا في ذلك شروط اقتصادية ومهنية.

3.  نشرت الشركة كراسة محتلنة للتقدمي وفيها جميع التغييرات كما هو مذكور أعاله - ميكن اإلطالع 
العنوان  للشركة، على  التابع  االنترنت   للتقدمي من موقع  املناقصة والكراسة احملتلنة  وإنزال مستندات 

ابتداء من يوم اإلثنني 08/02/2021. www.parksharon.co.il حتت الرابط "مناقصات" 
4.  يجري لقاء مقدمي العروض واجلولة يوم اإلثنني 15/02/2021 بني الساعات 12:00 - 10:00 
ويشكل  إجباري  واجلولة  العروض  مقدمي  لقاء  في  املشاركة  اجلبل.  على  الشركة  مكاتب  في 

شرطاً لإلشتراك في املناقصة !
في  املذكور  فإن  املناقصة،  مستندات  وبني  اإلع��الن  ه��ذا   في  املذكور  بني  تناقض  وج��ود  حالة  5.  في 

مستندات املناقصة هو املعتمد.


