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Municipality of Nazrath - Illit , Israel
המינהל העירוני – אגף משאבי אנוש
מכרז כ"א חיצוני מס' 53/61
סייעת בכיתת PDD
התפקיד:
דירוג:

סייעת בכיתת PDD
מינהלי

מתח דרגות5-8 :

היקף המשרה :בהתאם לתקצוב משרד החינוך
כפיפות מקצועית :מנהל בית הספר כפיפות מנהלתית :מנהלת מחלקת בתי הספר באגף החינוך
תאור התפקיד:
סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מיוחד בכפוף לתוכנית
העבודה של הכיתה ולתכנית לימודית אישית המותאמת ליכולתו של כל ילד/תלמיד ולמגבלותיו
וכן בכפוף למדיניות משרד החינוך והנחיותיו.
תחומי אחריות:
 .6מתן סיוע פרטני לתלמידים
 הגשת סיוע פרטני בהקניית מיומניות ובתרגולן ,עפ"י הנחיית הצוות החינוכי,
הצוות הפארא -רפואי והנהלת בית הספר.
 ליווי הילדים לטיפולים מקצועיים שונים בגן ומחוץ לכותלי בית הספר ,במסגרת
שעות הלימודים.
 סיוע למטפלים ומדריכים מקצועיים במהלך הטיפול בילדים ,עפ"י הנחיותיהם.
 .1מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של הילדים
 דאגה לניקיונם של התלמידים ,ניקיון הסביבה ורווחת התלמידים.
 סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בהיבטים סיעודיים בשירותים,
ברחצה ,באכילה ובהלבשה.
 השגחה על התלמידים בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ
לכותלי בית הספר ,עפ"י הנהלת בית הספר.
 .5סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי
 הכרת עזרי לימוד וציוד עזר לתלמיד ולכיתה ,בתיאום מוקדם עם הצוות הפדגוגי
ובאחריותו.
 קבלת הדרכה ןהנחייה ממדריכי החנ''מ והמחנך.
 ארגון הכיתה לאחר הלימודים.
 סיוע בפעילויות לטיפוח הקשרים החברתיים בין תלמידי הכיתה בתיאום עם
הצוות המקצועי.
 השתתפות ומתן סיוע לתלמידים באירועים מיוחדים מעבר לשעות הלימודים.
 השתתפות בישיבות צוות ועדכון הצוות הדידקטי על אירועים חריגים.
 .4סיוע בליווי התלמידים בהסעה
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 .1עבודה עם תלמידים/ילדים.
 .2טיפול פיזי בילדים.
 .3עבודה בצוותי עבודה.
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תנאי סף:
 השכלה תיכונית מלאה 12 -שנות לימוד.
 עמידה בקורס סייעות בחינוך מיוחד לחילופין התחייבות לסיום הקורס במהלך שנתיים
ניסיון בתפקיד.
 אישור מהמשטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן
שירותים לקטינים ,התשס"א .2001 -
 סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה (במידה ולא סיים -התחייבות לסיום הקורס בטרם
הכניסה לתפקיד).
דרישות נוספות:
המשרה מחייבת עבודה בחופשות על פי סבב שנקבע באגף החינוך.
הגבלת כשירות:
לפי סעיף  11לחוק פיקוח על בתי הספר  ,תשכ"ט :1111-
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.
 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים.

כישורים מקצועיים:
גישה חמה לילדים ,אמינות ומהימנות ,קפדות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות בהשגחה על
הילדים ,מרץ ופעלתנות ,יכולת התמדה ,יכולת התמודדות בעבודה מאתגרת ,יכולת עמידה
בזמנים ,עבודה בשעות לא שגרתיות ,מוסר עבודה גבוה.
המכרז מתאים לגברים ונשים כאחד.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם על גבי טופס אותו ניתן לקבל במשאבי אנוש בעירייה או מהאתר
העירוני.
את הטופס יש להגיש ברור לקריאה  :באמצעות הפקס או באופן ידני או ישירות למייל בקובץ
 PDFאו  WORDבלבד  ,בליווי קורות חיים ותעודות מתאימות עד לא יאוחר
בתאריך  -11.13.1161בשעה .61:11
פניות שלא יוגשו באופן זה לא יובאו לדיון והמועמדות תפסל על הסף!!
לבירורים ניתן לפנות למשאבי אנוש בעירייה ,לגב' דיאנה ורור 00-1098152/801 ,או במייל
diana@nallit.org.il
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