
 

 

27.2.2023 

 

 בכיתת חינוך מיוחד   כיתתי/ת ת /סייע - 17/23י/חיצוני מכרז פנימ

 משרות פנויות לאיוש 3
 *משרד החינוך בתקן  תלויהאיוש *

 

 חינוך  היחידה:

 יות לאיוש(משרות פנו 3) סייע/ת כיתתי/ת בכיתת חינוך מיוחד תואר המשרה:

 8-5 מנהלידירוג   רוגה:שרה ודידרגת המ

   יקף העסקה:ה

ש"ש   36  או ;  היקף משרה(  %94  , ש"ש  38)סה"כ  ש"ש    5ש"ש +    33   או ;  היקף משרה(  %86  ,  ש"ש  33)סה"כ  ש"ש    5ש"ש +    28

 היקף משרה( 99% , ש"ש 41)סה"כ ש"ש  5+ 

 ועפ"י צרכי הרשות וךמשרד החינתלוי תקן היקף משרה 

 חינוך אגף הפיפות מנהלתית למנהל פר, כבית הס תכפיפות מקצועית למנהל ות:כפיפ

 

 ר תפקיד:אותי

הכיתה העבודה של    ד בכפוף לתכניתסיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מיוח

לכ וולת לימודית אישית המותאמת  ולמגבלותיו נית  ילד/תלמיד  כל  למדיניות משרד החינוך   יכולתו של  וכן בכפוף 

 .והנחיותיו

 

 מידים: סיוע פרטני לתלמתן  .1

ס הגש פרת  בהקניית  יוע  הצוות טני  החינוכי,  הצוות  הנחיית  פי  על  ובתרגולן,  רפואי  -הפארא   מיומנויות 

הספו בית  התל,  רהנהלת  לטיפולימליווי  הספר  יד  בבית  שונים  מקצועיים  הספר,  ם  בית  לכותלי  ומחוץ 

הלימודים  במסגרת למ,  שעות  פי  סיוע  על  בתלמיד,  הטיפול  במהלך  המקצועיים  ולמורים  טפלים 

 .חיותיהםהנ

 

 :מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים  .2

סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת  ,  יםדיקיון הסביבה ורווחת התלמידאגה לניקיונם של התלמידים, נ

השגחה על התלמידים בעת פעילות בחצר  , ובהלבשהבאכילה  , רחצהעזרה בהיבטים סיעודיים בשירותים, ב

 .בית הספר, על פי הנחיות הנהלת בית הספר ות מחוץ לכותלית המתקיימובכיתה ובפעילויו 

 

 :יסיוע ארגוני לצוות הפדגוג .3

וציוד   לימוד  עזרי  בתיאו עהכנת  ולכיתה,  לתלמיד  הצוזר  עם  מוקדם  הפדגוגים  קבלת  ,  ובאחריותו  ות 

והנח והמחנךהדרכה  החנ"מ  ממדריכי  לימודי,  ייה  יום  לאחר  הכיתה  בפעילוי ,  םארגון  לטיפוח סיוע    ות 

הצוות עם  בתיאום  בין תלמידי הכיתה  לת ,  המקצועי  הקשרים החברתיים  סיוע  ומתן  למידים  השתתפות 

אירועים    ידקטי עלות ועדכון הצוות הדהשתתפות בישיבות צו ,  בר לשעות הלימודיםעדים מבאירועים מיוח

 .חריגים

 

 



 

 

 נאי סף: ת

 שנות לימוד  12ת /רבוג •

 בהצלחה קורס עזרה ראשונה  ה /סיים •

 .2001-תשס"א  ,רת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מיןהיעדר הרשעה בעבי •

 

 : 1969-וק פיקוח על בתי ספר, תשכ"טלח  11לפי סעיף 

 . בכתב מהמנהל הכלליחינוך   ת/ר העסקתו כעובדבאישו ת/ חינוך מחויב  ת/עובד

 : לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה  ה/יכול ה /אינו ת /העובד

 עבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה ב ה /הורשע •

  ה/ראוי ת /לאור הרשעה זו אין העובד  הכללי סבור כי  בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל ה /הורשע •

 .חינוך ת /לשמש עובד

 .מזיקה על תלמידים משום השפעה ת /ובדשל הע ה/ הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו •

 

 : מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 . עבודה בצוותי עבודה, טיפול פיזי בילדים,  עם תלמידים/ילדים  העבוד

 

 

 

 

 

 

 

 :מסמכים הבאיםה תא ףחובה לצר עמדות מו עם הגשת ה

 וריד מאתר המועצה( תו יש להאו)פנויה  ת למשרה/י מועמדקורות חיים בצירוף טופס פרט 

 השכלה  תעודות 

 יסוקי וט ע, פירהיקפי משרהמלאים,  יכי העסקה  רתא  ים כולל ה)  ונוכחיים  אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים
 ( ונדרשי ככל , פירוט ניסיון ניהולפקידהמועמד/ת בת

 רלוונטיים נוספיםם ימסמכ 
 
 . לעיל תאות הנדרשותל האסמככל את יצרפו דים שלא  נה מועמלא יזומנו לוועדת הבחי*
 

 הערות: 
 .()יש לציין אילו התאמות נדרשות קבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהל ת/עם מוגבלות זכאי ת/דמועמ .1
לילאוכלוסייה הזכ  ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד .2 עונשאי  םיצוג הולאית   בדיה מיוצגת באופן הולם בקרב 

 מים לכישורי שאר המועמדים.ורים דוכיש ת/בעל אהי/ם הואומית, אהרשות המק
 לזמן מועמדים למבחני מיון.ה שומרת לעצמה את הזכות המועצ .3

 
 ם ללשון נקבה ולהיפך. ה גקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונמבכל 

          

 י הרריאב        

 ראש המועצה                                                                                                              

 מצעות הדוא"ל: א ב  הדרלידי   ן/יגישו מועמדותם ות/המעוניינים
 ehuda.muni.ily-even@nkalam , 

 . 0025891-09: , לפרטים נוספים12:00עה בש 2023/3/15תאריך  ל עד
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