
 
 מכרז

 מגשר/ת חינוכי/ת בין תרבותי/ת לתפקיד 
 לדוברי שפות בני מנשה

 עיריית קרית אתא
 
 

 .אגף החינוך   היחידה:

 מגשר/ת חינוכי/ת בין תרבותי/ת לדוברי שפות בני המנשה.  תואר המשרה:

 .011%   היקף המשרה:

 63-63דירוג מח"ר ב 5-7   דרגת המשרה ודירוגה:

 לבעלי תעודת הוראה או הדרכה –חינוך ונוער דירוג 

 חיצוני.   סוג מכרז:

 

 מטרת העסקת המגשרים, הינה גישור ויצירת שיתוף פעולה בין   ייעוד:

 אוכלוסיית העולים למערכות היישוב בכלל והמערכת הבית ספרית בפרט,  

 נייה לגורמים המתאימים ופיתוח פתוך איתור בעיות וצרכים מיוחדים, ה 

 בהתאם, כמו כן סיוע וייעוץ לעובדי החינוך )יועצים, קב"סים, תכניות  

 קידום נוער( מול קהילת העולים, המשפחות והתלמידים. 

  

 מגשר חינוכי בין תרבותי מהווה גשר בין מערכת החינוך והמשפחות של   :תיאור התפקיד

 התלמידים העולים, התוכנית מיועדת לעולים חדשים מבני המנשה עם  

  01שלומדים במערכת החינוך ועלו לישראל במהלך  03עד  6ם בגיל ילדי 

 השנים האחרונות. 

 :רמיםוהמגשר החינוכי בין תרבותי נותן מענה לשלושה ג  

  להורים של התלמידים העולים שאינם מכירים את מערכת החינוך

 ואת הרגלי הלמידה בארץ.

  מאפייני התרבות לצוותי החינוך בבתי הספר שצריכים להכיר את

של העולים על מנת לייעל את עבודתם עם התלמידים העולים 

 והוריהם.

 .לתלמידים העולים שמתמודדים עם מעבר בין תרבותי 

 

 מחוייבות המגשר בעבודתו

 .המגשר יעבוד עם מוסדות החינוך וצוותיהם 

 .המגשר יעבוד עם המשפחות ועם התלמידים 

 צועי מטעם המשרד.המגשר נדרש לשתף פעולה עם הגורם המק 

 .המגשר נדרש לתרגום מסמכים במידת הצורך 

 



 
 

 תנאי סף:

 .בעל שליטה מלאה בשפה העברית 

 .)בעל שליטה מלאה אמהרית או בשפות בני מנשה )קוקית/מיז'ו 

  אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד

 .1110המכוון למתן שירות לקטינים התשס"א 

 לבעלי השכלה אקדמית רלוונטית וניסיון בחינוך פורמאלי או -יתרון

 בלתי פורמאלי.

 

תקשורת בין אישית גבוהה, קפדנות ודיוק שית, ומהימנות אי אמינות כישורים אישיים:

 בביצוע, עמידה בלחץ ובשחיקה, כושר ביצוע ונשיאה באחריות.

 
 מנהל מחלקת חינוך למגזר הדתי חרדי.   כפיפות:

 
 

 :רההע
 המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 
 

 nirak@kiryat-ata.muni.il  :קו"ח ותעודות יש לשלוח למייל

ֲֲאו לידי נירה קציר במשרדי העירייה וזאת   . 00:22 בשעהתשפ"ב  ז' באדרי 02.2.00 עד ליום ֲֲ
מועמדים  8במקרה של ריבוי מועמדים תהא העיריה רשאית לבחור מבין המועמדים לכל הפחות 

 מתאימים למשרה, אשר הם בלבד יזומנו להופיע בפני ועדת הבחינה
 אי המכרז לא תענינה.הצעות שאינן עונות בתנ

 קורות חיים אשר ישלחו באמצעות חב' השמה וכו' לא יתקבלו.
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