
 

 דרושים/דרושות  כיווניםלחברת 
 לשנת הפעילות תש"פ מדריכי/ות חוגים

  במגוון תחומים 
 08/2019 קול קורא

 
 להדרכה בחוגי כיוונים לילדים/מבוגרים

, , בקתדרה, נוער ומבוגרים במרכזים קהילתייםחברת כיוונים מפעילה חוגי לילדים
 .הצעותיהם להפעלת החוגיםבצהרונים ובמערכת החינוך ומזמינה מדריכים להציע 

 .מדריכים מוסמכים מוזמנים להגיש הצעותיהם
 

 ילדים חוגי 
, חוגי ג'אגלינג , מחול, קפוארה, אירובי קידמוטוריקה-, סנסואומנויות לחימה, בייבי יוגה

, טיסנאות , סיפור בתנועה, שעת סיפור, מדען נולד, תיאטרון ודרמה, קוסמותוקרקס
, , חוגי כושר לצעיריםדאנס-קי, בריהופ-, היפינר צעיר, וטר, מבוכים ודרקוניםותעופה

התעמלות , , זומבה, פיסול ויצירה, אומנות, תכשיטנות, ציור ורישוםהתעמלות אומנותית
, דראמס , התעמלות בריאותיתטיסא, פיל, עיצוב וחיטוב הגוף, ספורט טיפוליהורים וילדים

, יצירה , אנגלית דרך, פלדנקרייז, יוגה, ריקודי עםים, ריקודים סלוני, ריקודי סלסהאלייב
 , צילום, ריתמוסיקה, הפעלה בתנועה ותיאטרון בובות. מחשבים

 
 מבוגריםחוגי 
 תכשיטנות, שזירת פרחים, אומנות שימושית: ציור פיסולאשכול אומנות ומלאכה , ,

, שדרוג , קרמיקה, ויטראז', פסיפס, סריגה, רקמה, תפירה, סידור פרחיםצורפות
 ,, עיצוב בבצק סוכר, סדנאות יצירה עם אמנים, ציור על חומרים שוניםבגדים

 .יסודות הרישום ,קיפולי נייר
 תקשורת ומוסיקהימודיים עיוניים באומנותל ,. 

 ארץ ישראל ותולדותיהלימודי יהדות ,.  

 החברה והטבעמדעי הרוח הכלליים ,.  

 ( ערבית, ספרדית, אנגליתשיפור הלשון העבריתלימודי שפות ,). 

 הספרות וההיסטוריההקולנוע ,: עולם התיאטרוןסדרות של הרצאות ,. 

 התעמלות ככלי , מדיטציה, יוגה צחוק, רייקיים אירוביים: חוגבריאות וכושר ,
ודי בטן, ריקודי עם ריק ,, ריקודים סלוניים, התעמלות בריאותילחיזוק פיתוח גוף

, , פלדנקרייזטיסא, פיל, התעמלות נשים, התעמלות בונה עצם, סלסה, מחוללנשים
 ., הגנה עצמיתזומבה

 תחזוקת , שוק ההוןלגישור , מבוא, רפואה סיניתלאות, בו, שחמט: ברידג'העשרה ,
  ., קבוצת תיאטרון, כתיבת סיפור חיים, שיפור הזיכרוןבית

 חוגי מחשבים ואינטרנט.  
 

 .הציע חוגים שאינם מופיעים ברשימהניתן ל
 

עיל חוגים באמצעות חברת הדרכה המעוניינים להפ/מדריכים בעלי תעודות הסמכה
, צילום , המלצות, תעודות הסמכהמוזמנים לפנות בצירוף קו"ח, כיוונים

רכה ועל ידע על ניסיון בהד: מ, הכוללת האגד ונייר עמדה על החוג המוצעתעודות"ז/
 .(, מס' המפגשיםכים תחום העיסוקגיל החני :לפרטהחוג )

 .הסמכה/: תעודת הדרכהתנאי סף להדרכה בחוגי כיוונים
 4/7/19א' תמוז תשע"ט,  ליום חמישי,עם  במעטפות סגורות בלבדיש להגיש הצעות 

 בדיוק.  12:00בשעה 
. יש משרדי משאבי אנוש 2, קומה 82, רחוב ההסתדרות : חברת כיווניםלכתובת

 חוגים.הדרכה ב 08/2019קול קורא  :לציין על גבי המעטפה
  michala@kivunim7.co.il: ניתן לפנות באמצעות דוא"ל)בלבד( לשאלות הבהרה

 

mailto:michala@kivunim7.co.il


 

לבניית תכנית חוגים יתקיימו מפגשים עם המועמדים המתאימים  יוליבמהלך חודש 
. כיוונים תהיה רשאית לבחור את המדריכים על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנה"ל תש"פ

 .צוות הבחינהובהתאם להחלטת 
, בשל חוסר שביעות זכאות להפסיק את הפעילות בכל שלביובהר כי לכיוונים שמורה ה
 . או בשל מיעוט נרשמים/רצון של משתתפי הפעילות ו

 
, המסורה לשיקול . לכיוונים נתונה האופציהתקופת ההתקשרות הינה לשנת פעילות אחת

, כל שנת נות פעילות נוספותשלוש שההתקשרות לאת תקופת דעתה  הבלעדי להאריך 
 .פעילות בנפרד

מרבית החוגים  .פעילות מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש אוגוסטה)שנת 
  מסתיימים בחודש יוני(.
, תשלום בגין . כמו כן, כי עם המדריכים ייחתם הסכם התקשרותיובהר, למען הסר ספק

 . בלבדבפועל הפעילות ינו בגין חודשי ההדרכה 


