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, 1977-,לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז  7)א(9בהתאם לסעיף 
 קשת לקבל הצעות המעוניינים במשרהמכריזה המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומב

 
 ( ו/או סייעת רפואיתחונכת לילד)צמודהסייעת לתפקיד  107/2020משרה מספר 

 חינוך היחידה:

  סייעת צמודה/סייעת רפואית תיאור המשרה

 בהתאם לצרכי התלמיד  היקף משרה

 למנהל מחלקת חינוך ורכזת חינוך מיוחד כפיפות 

  6-8דירוג אחיד מנהלי  דירוג ודרגה

הצמודה/ רפואית  תהיה הסייעתבשל מסגרת עבודה בלתי קבועה, לא  קביעות
 זכאית לקבל קביעות

 . מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו .1 תיאור תפקיד:

  דאגה לניקיונו האישי של התלמיד, לניקיון סביבתו, ולרווחתו של
 התלמיד.

 .סיוע במקרה של קושי ניידות והגשת עזרה בפעולות יומיומיות 

 השגחה על התלמיד בעת פעילות בחצר, בכיתה ובפועליות 
המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי הנחיות הנהלת בית 

 הספר וצרכי התלמיד.

  ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי
 בית הספר, במסגרת שעות הלימודים.

  בתלמידים, על  סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול
 פי הנחיותיהם.

 ברתיות המתבצעות במסגרת החינוכית.השתתפות בפעילות ח 

 .לתלמיד פדגוגיתיווך  .2

 .ליווי התלמיד ומעקב אחר מילוי מטלותיו בכיתה 

  מתן סיוע והסבר לימודי וחזרה על הנאמר בכיתה לצורך חיזוק
 הישגי התלמיד.

 .סיוע בהקניית מיומנות לתלמיד 

 )מילוי המשימות הניתנות במסגרת תל"א )תוכנית לימודית אישית 

 עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים .3

  אודות תפקודו של הילד בשגרה  הפדגוגיעדכון המחנכת והצוות
 .ובאירועים חריגים

  השתתפות בישיבות תקופתיות עם הצוות הפדגוגי ועם פיקוח
וההדרכה בחנ"מ לקבלת הנחיות ומסירת מידע שוטף אודות 

   .התלמיד בהתאם לתל"א

 

 תנאי סף:

 :  השכלה

 חובת הצגת תעודת גמר תיכון שנות לימוד  12
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קורסים והכשרות 
 מקצועיות

  סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד
החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת 

 המינוי.

 סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה 

 דרישות נוספות

 ברמה טובהוערבית ברמה עברית  -שפות 
  שנים 18מעל גיל. 
 הוראות היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם ל -פלילי רישום

למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן חוק ה
-ועל פי התקנות מהתשס"ג 2007-שירותים לקטינים, התשס"א

2003. 
 .בעל יחס חם לילדים ויכולת ליצור איתם קשר 

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה מועמדים

ara.muni.il-http://www.arara/גב' אמאל  (, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי
     14:00, בשעה   013/08/202  חמישי מיום , עד ולא יאוחר עובדת משאבי אנוש

   . על הסף ה/המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותוצרף תיעוד מתאים ת/מועמד/ת שלא י

                                         
                                              

 בכבוד                                                                                                                                     
 עו"ד מודר יונס                                                                                                                        

הצראש המוע                                                                                                                       
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