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 למועצה אזורית אשכול  
   ים/ות דרוש

 הבשור י לבי"ס נופ ת לתלמידים בחינוך משולב ם/ויסייע 7
 

 : לפי מתי"א שעות סיוע חינוך מיוחד היקף משרה
 :תיאור התפקיד

 סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 
 :מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו

 וחתו של התלמיד.  למיד, לניקיון סביבתו ולרודאגה לניקיונו האישי של הת ✓

  .סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בפעולות יומיומיות ✓

על התלמיד בעת פעילות בחצר, בכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי הנחיות  השגחה   ✓

  .הנהלת בית הספר וצרכי התלמיד

  .ת הספר, במסגרת שעות הלימודיםשונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בי לטיפולים מקצועיים   התלמידליווי  ✓

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

 השתתפות בפעילויות חברתיות המתבצעות במסגרת החינוכית.  ✓
 :תיווך פדגוגי לתלמיד

 לוי מטלותיו בכיתה ליווי התלמיד ומעקב אחר מי  ✓

  .לימודי וחזרה על הנאמר בכיתה לצורך חיזוק הישגי התלמיד ע והסברמתן סיו ✓

  .סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד ✓

 )המשימות הניתנות במסגרת תל"א )תוכנית לימודית אישית מילוי   ✓
 :עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים

  .באירועים חריגיםות תפקודו של הילד בשגרה ועדכון המחנכת והצוות הפדגוגי אוד ✓

ומס  ✓ הנחיות  לקבלת  בחנ"מ  וההדרכה  הפיקוח  ועם  הפדגוגי  הצוות  עם  תקופתיות  בישיבות  מידע  השתתפות  ירת 

 .שוטף אודות התלמיד בהתאם לתל"א
 :דרישות התפקיד

 שנות לימוד  12 ✓

 סיום בהצלחה של קורס עזרה ראשונה  ✓

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

באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב  עובד חינוך מחויב    :1111-לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט  11לפי סעיף   ✓

הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע   • :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה מהמנהל הכללי.

זו אין העובד  הורשע בעבירה אחרת שי • .בביטחון המדינה כי לאור הרשעה  ש עמה קלון והמנהל הכללי סבור 

 הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים הוכח למנהל  • .ראוי לשמש עובד חינוך

 :מאפייני עשייה ייחודים בתפקיד

  בילדים טיפול פיזי ✓

 עבודה בצוות  ✓
 : כפיפות ניהולית

  .עית למנהל בית הספרכפיפות מקצו ✓

 .כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות ✓
 , דירוג מנהלי 8-6מתח דרגות:   
 פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.  ע"  :תנאי העסקה

 ol.info/321/https://www.eshk*** חובה על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה באתר המועצה:   

 ימות לא תטופל( ולצרף: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות והמלצות.)פנייה שתגיע ללא תעודות מתא
 . 12:00בשעה   30/9/2021 -את ההצעות יש להגיש עד לתאריך

 
 ידתפקל הסף שותדרי ב  דו עמשי  םנו רק המועמדי יע. 
 ר.זו אה י ושבת יםולמועמד ויותעם מוגבל יםמד ועמליפות תינתן עד   
 תהליכי הקבלה לעבודה. להתאמות ב ת/עם מוגבלות זכאי  ת/מועמד 
 יה הזכאית לייצוג הולםלאוכלוס ת/המשתייך ת/תינתן עדיפות למועמד. 
  ורךתקים בשעת הצמרו  י המועצהם ועל כן עובד שעת חירו י לנו חי כמפעל וגדרתהמועצה מ. 
 ם. ח בלשון זכר, אך פונה לשני המיני המכרז מנוס 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                      
 גדי ירקוני          ניר ים      

 ראש המועצה                 מנכ"ל המועצה           
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