משרד החינוך
המינהל לחינוך התיישבותי
כפר הנוער "אשל הנשיא"

סמל בית הספר 680025

24.12.18

דרושים :מדריכי חוגים לשנת הלימודים תשע"ט
תיאור :לפנימיית אשל הנשיא דרושים מדריכי חוגים בתחומים הבאים:
תחום המוזיקה  :תופים  ,גיטרה  ,קלידים .
תחום הספורט  :כדורגל  ,אירובי.
תחומים אחרים  :שחמט  ,תיאטרון  ,רובוטיקה  ,שדאות  ,כתיבה יוצרת  ,מכונאות רכב  ,תפירה ,
צילום .
היקף מתן השירות  -על פי ביצוע שעות הדרכה בפועל ,בדרך כלל בשעות אחה"צ -ערב.
על המעוניינים לשלוח קורות חיים בצירוף תעודות על השכלה וניסיון רלוונטיים והצעת מחיר
לשעת הדרכה 45) .דק'(  -חובה!!
פרטים נוספים וקריטריונים מפורסמים באתר האינטרנט של כפר הנוער אשל הנשיא.
** רק פניות מתאימות תיעננה**
קו"ח ניתן לשלוח לפקס )לידי לירן (  08-6408744 :או למייל liraneshel1@gmail.com
עד לתאריך 17.1.19

טלפונים :כפר 08 6408902- :תיכון 08 – 6408907 :חט"ב 08 – 6408952 :רדיו08 - 6408888:
פקסים :כפר 08 – 9918889 :תיכון 08 – 9919341 :חט"ב08 – 9912348 :
ד.נ .הנגב 85310
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קריטריונים מדריכי חוגים תשע"ט
הדרישות הכלליות להתקשרות עם נותני שירות בתחום החוגים:
 .1חוגים יתקיימו בשעות אחה"צ  ,בשעות מסודרות וקבועות במהלך כל השנה שיקבעו עם ס.
מנהל הפנימייה בהתאם ללו"ז הפנימייה.
 .2תעודה רלוונטית למקצוע הנלמד )אם קיימת(.
 .3אישור משטרה על היעדר עבירות מין.
 .4להלן קריטריונים להערכת המועמד/ת:
א.

השכלה10% -

ב.

מחיר לשעה אקדמית ) 45דק'( 50% -

ג.

ניסיון מוכר והמלצות30% -

ד.

התרשמות אישית וייחודיות תחום10% -

 .5מועמד שיתקבל יידרש להגיש את המסמכים הבאים עד שבוע לפני מועד חתימת החוזה,
אחרת תועבר ההצעה למועמד הבא אחריו ,כפי שייקבע בוועדת הפנימיה.
א.

המסמכים הנדרשים שנדרשו בסעיפים  2+3למסמך זה.

ב.

מילוי טופס פרטי ספק חדש ,שישלח עם הודעת הקבלה.

ג.

אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף או אישור תיאום מס לשכר מרצים
לפי מספר תיק ניכויים .500104732

ד.

כל טופס אחר שיידרש ע"י גזברות הכפר.

 .6לא ניתן להמשיך מתן שירותים של מדריך חוג למעלה משתי שנות לימוד ברצף בכפר
הנוער אשל הנשיא ,אלא רק באישור חריג של וועדת מכרזים.
 .7המתאימים לתפקיד שייבחרו יועסקו בחוזה מתן שירותים ולא יהיו עובדים שכירים של
כפר הנוער אשל הנשיא.
 .8לאחר סיום תהליך חתימת החוזה של נותני השירות ,עליהם לעבור תדריך בטיחות אצל
ממונה הבטיחות והחתמת אצבע אצל אמרכלית הכפר.
בברכה,
אלין בן שיטרית  -מנהלת הפנימיה.
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