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, 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 7)א(9 בהתאם לסעיף
 מועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.המכריזה 

 סייעי/ות תגבור בחינוך המיוחד בי"ס אלמנארלמועצה מקומית ערערה דרושים 
  108/2020 משרה מספר 

 מחלקת חינוך  היחידה:
 סייעי/ות תגבור תיאור המשרה

דירוג ודרגת 
 המשרה

   6-8דירוג אחיד מנהלי  -
 .העסקה זמנית מותנית בהמשך תקצוב המשרד המממן -

 ימי עבודה עפ"י צרכי המערכת 5עד  היקף העסקה

עבודה ומתן סיוע פרטני לילדים ותלמידים בחינוך המיוחד במסגרת בי"ס   תיאור תפקיד:
 .אלמנאר

 מתן סיוע פיזי ודאגה ושמירה על ניקיונם של הילדים   

 ובכלל זה העברת בניידות המתקשים לתלמידים סיוע( 
 תלמידים בכיסאות גלגלים( והגשת עזרה לתלמידים בשימוש

 .בשירותים, ברחצה, באכילה ובהלבשה

 הספר/לגן הילדים התלמידים בעת בואם לבית קבלת 
 הובלת התלמידים להסעות בתום והבאתם לכיתות,

 .הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכב ההסעות

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 ניסיון ופתיחות לילדים עם צרכים מיוחדים בעלי לקויות קשות. .א
 בשלות נפשית לעסוק בתחום זה. .ב
 למשימות פיזיות ונפשיות קשות.מוכנות  .ג
 אחריות ואמינות גבוהה, תושייה, כושר ביטוי ומיומנות תקשורתיות. .ד

    ת בית הספר אלמנאר.כפיפות מקצועית וארגונית למנהל כפיפות
 .חינוך ברשותמחלקת כפיפות מנהלתית למנהל 

 חובת הצגת תעודת גמר שנות לימוד  12 השכלה :  ידע והשכלה

ות המאושר על ידי משרד ים/סיום קורס סייע  והכשרות מקצועיותקורסים 
וזאת תוך שנתיים מיום תחילת  ,החינוך
  המינוי.

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

 :1969-לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 16לפי סעיף  הגבלת כשירות
  חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכלליעובד 
 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: 

 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה 
  הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה

 זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
  למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על הוכח

 תלמידים

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה
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