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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

 
 

 לפי אורך קוו-מלווים/ות לתלמידים בהסעות חינוך מיוחד לתפקיד  106/2020משרה מספר 

 חינוך היחידה:

 מלווה בהסעה  תיאור המשרה

)בהתאם לתקנות ,היקף משרתו של המלווה יקבע על פי הצרכים  היקף משרה
ולהנחיות משרד החינוך בדבר זכאות לליווי( ועל ידי המועצה ולפי 

 אורך וזמינות הקווים.

  יודגש כי שכרו של המלווה ישולם לפי שעות ביצוע בפועל. 

 למנהל מחלקת חינוך ורכזת חינוך מיוחד כפיפות 

  6-8דירוג אחיד מנהלי  דירוג ודרגה

 בשל מסגרת עבודה בלתי קבועה, לא יהיה המלווה זכאי לקבל  קביעות

 קביעות בעבודתו.

 . המלווה יהיה נוכח בכל מהלך ההסעה  תיאור תפקיד:

  המלווה יחזיק בידו את רשימת התלמידים המיועדים להיות
מוסעים באותו קוו, רשימה זו תכלול את שמות הילדים שיינתנו לו 
מהרשות, את כתובותיהם, את מספרי הטלפון של הבית ושל מקום 

העבודה של ההורים, את שם המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו, 
 נקודת האיסוף ואת נקודת הפיזור.

 לווה יסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו, ויקפיד שיעשו המ
זאת רק בנקודות שנקבעו מראש. אין להעלות ולהוריד תלמידים 

 במקומות מזדמנים

  על המלווה לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ליד פתח היציאה
 והכניסה של הרכב.

  הנהג  שליד למען הסר ספק חל איסור מוחלט על המלווה לשבת במושב
מוחלט על נהג , לפיכך חל איסור ועליו לשבת רק מאחור, ליד התלמידים

 הרכב לשמש מלווה באותה עת.

  המלווה יקפיד שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת, ויוודא שכל
 .התלמידים הממתינים להסעה יעלו על הרכב

  ,במהלך הנסיעה יקפיד המלווה כי התלמידים ישבו במקומותיהם
חגורות הבטיחות, ולא יוציאו את הראש ואת הידיים חגורים ב

 מהחלונות.

  בסיום ההסעה יבדוק המלווה אם לא נשאר תלמיד בתוך הרכב, כמו כן
 יש לוודא שלא נשאר תלמיד במוסד החינוכי.

  המלווה ידווח לרשות המקומית על תופעות ועל אירועים חריגים
 המתרחשים במהלך הנסיעה. 

 

 תנאי סף:

 :  השכלה

 חובה להציג תעודת גמר תיכון שנות לימוד  12
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 דרישות נוספות

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

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

2003. 
 .בעל יחס חם לילדים ויכולת ליצור איתם קשר 

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

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

ara.muni.il-http://www.arara/ גב' אמאל  לידי(, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים
     14:00, בשעה   13/08/2020 חמישי מיום , עד ולא יאוחר עובדת משאבי אנוש

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

                                              
 בכבוד,                                                                                           

 עו"ד מודר יונס                                                                                                                
 צהראש המוע                                                                                                                 


