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 )כולל ליווי בהסעות( המיוחד בחינוך הלתלמידצמוד/ה ת /סייע

 

 חינוך היחידה:

 סייע/ת צמוד/ה לתלמידה בחינוך המיוחד )כולל ליווי בהסעות( תואר המשרה:

 8-6 מנהלידירוג  דרגת המשרה ודירוגה:

 שעות בימי שישי 5, %12 היקף העסקה:

 חינוך ברשותאגף הכפיפות מנהלתית למנהל , רספה יתב תלכפיפות מקצועית למנה כפיפות:

 

 תיאור תפקיד:

 ה/בהתאם לצרכיו /המתן עזרה פיזית לתלמיד

 ./ה, לניקיון סביבתו ולרווחתו של התלמיד/הדאגה לניקיונו האישי של התלמיד .1

 סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בפעולות יומיומיות. .2

הספר, על פי  , בכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי ביתרבחצלות בעת פעי /ההתלמידהשגחה על  .3

 ./ההתלמידהנחיות הנהלת בית הספר וצרכי 

שעות  לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגרת /ההתלמידליווי  .4

 הלימודים.

 ם.הייותהנח , על פי/הסיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמיד .5

 שתתפות בפעילויות חברתיות המתבצעות במסגרת החינוכית.ה .6

 

 /התיווך פדגוגי לתלמיד

 ומעקב אחר מילוי מטלותיו בכיתה.  /ההתלמידליווי  .1

 ./ההתלמידמתן סיוע והסבר לימודי וחזרה על הנאמר בכיתה לצורך חיזוק הישגי   .2

 ./התלמידלסיוע בהקניית מיומנויות  .3

 .(תוכנית לימודית אישית)ת תל"א סגרת במיתנומילוי המשימות הנ  .4

 

 עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים 

  בשגרה ובאירועים חריגים. /ההתלמידעדכון המחנכת והצוות הפדגוגי אודות תפקודו של  .1

הנחיות ומסירת  השתתפות בישיבות תקופתיות עם הצוות הפדגוגי ועם הפיקוח וההדרכה בחנ"מ לקבלת .2

 בהתאם לתל"א. /ההתלמידת מידע שוטף אודו

 

 חודיים לתפקידימאפייני עשייה י

 עבודה בצוות., טיפול פיזי בילדים

 

 



 

 

 תנאי סף:

 שנות לימוד 12/ת רבוג 

 בהצלחה קורס עזרה ראשונה /הסיים 

 ,2001-תשס"א היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין. 

 

עונים על דרישות המשרה, מוזמנים להעביר קורות חיים בצירוף טופס פרטי מועמד/ת למשרה פנויה )אותו יש ה

הסף כמוגדר  י העסקה ממקומות עבודה קודמים המעידים על דרישותות, אישורלהוריד מאתר המועצה(, תעוד

michal@even-בדוא"ל:   יכלמאל לעיל )כולל ציון תאריכי העסקה מדויקים( ומסמכים רלוונטיים נוספים,  

yehuda.muni.il  09-8915013. לפרטים נוספים:  15/12/21, עד לתאריך. 

 

 הערות:

 .ת(דרשואילו התאמות נ )יש לציין קבלה לעבודהי הבלת התאמות בהליכלק /תאיזכ גבלותועם מ /תמועמד .1

מיוצגת באופן הולם בקרב שאינה  םהולג ת לייצויה הזכאילאוכלוסי /תהמשתייך /תעמדודיפות למתינתן ע .2

 כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. /תבעל /היאואהרשות המקומית, אם ה עובדי

 

          יפך.ההכוונה גם ללשון נקבה ולר בלשון זכר, בכל מקום בו נאמ

 אבי הררי              

 ראש המועצה                                                                                                          


