
  

 

 
 
 
 

 לתלמידים בחינוך משולב ת /סייעלתפקיד:  225/22מכרז פומבי מס' 
 

 
 היחידה 

 
 אגף חינוך 

 
 תואר המשרה : 

 אישי/ת ת / סייע 

דרגת המשרה  
 ודירוגה: 

 
 6-8מנהלי, דרגה  

 היקף העסקה: 
 

 בהתאם לאישור משרד החינוך
 

 סוג מכרז:
 פומבי  

 
 
 

תיאור 
 התפקיד:

 
 
 
 
 

 עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו:מתן  .1

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

 סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרת בפעולות יומיומיות.  •

השגחה על התלמיד בעת פעילות בחצר, בכיתה ופעילויות המתקיימות   •

 הנהלת בית הספר וצרכי התלמיד. מחוץ לכותלי בית הספר, על פי הנחיות 

ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית   •

 הספר, במסגרת שעות הלימודים.

סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמידים, על פי   •

 הנחיותיהם. 

 במסגרת החינוכית.  וטיולים המתבצעיםהשתתפות בפעילויות חברתיות  •

 ך פדגוגי לתלמיד:תיוו .2

 ליווי התלמיד ומעקב אחר מילוי מטלותיו בכיתה.  •

מתן סיוע והסבר לימודי וחזרה על הנאמר בכיתה לצורך חיזוק הישגי   •

 התלמיד. 

 סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד.  •

 מילוי המשימות הניתנות במסגרת תל"א )תוכנית לימודית אישית(.  •

 החינוכיים: עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים  .3

עדכון המחנכת והצוות הפדגוגי אודות תפקודו של הילד בשגרה ובאירועים   •

 חריגים. 

השתתפות בישיבות תקופתיות עם הצוות הפדגוגי ועם הפיקוח וההדרכה   •

בחנ"מ לקבלת הנחיות ומסירת מידע שוטף אודות התלמיד בהתאם  

 לתל"א. 

 

 
 
 



  

 

 
 
 
 

 סייע/ת לתלמידים בחינוך משולב לתפקיד:  22/225מס' מכרז פומבי 

 
 
 
   
 
 

מאפייני  
העשייה  

הייחודיים  
 בתפקיד:

 טיפול פיזי בילדים.  •

 עבודה בצוות.  •

 השכלה:   תנאי סף: 

 שנות לימוד  12

 קורסים והשתלמויות: 

 סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.  •

 דרישות נוספות: 

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

 :הגבלת כשירות •

  .באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי מחויבעובד חינוך  -

 :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה -

  .חון המדינההורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביט  •

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 תלמידים

 

 כפיפות מקצועית למנהל הגן / מנהל בית הספר  כפיפות: 

 וך מיוחד נלמנהלת מחלקת גני ילדים / מנהל מחלקת חי כפיפות מנהלתית 

 19/10/2022מועד פרסום המכרז :   מנהלה: 
 

 להגשת מועמדות למכרז לחץ כאן 
 

 . 12:00בשעה   30/11/2022 הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום
 

בשל אופי התפקיד המועצה רשאית לבצע ראיונות למועמדים העומדים בתנאי סף  
 מועמדות.טרם המועד האחרון להגשת 

 
  ruthie.y@harish.muni.il דוא"ל:ב רותילפרטים ולשאלות ניתן לפנות ל

 
 יצחק קשת 

 ראש המועצה                                                                                                                             

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=135&FC=8105&RF=114
mailto:ruthie.y@harish.muni.il


  

 

 
 לתלמידים בחינוך משולב סייע/ת לתפקיד:  22/225מס' מכרז פומבי 

 

 
 
 
 

הבהרה  
 מגדרית:

 לגברים ונשים כאחד המכרז בלשון זכר, אך מופנה 

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם,   הבהרה:
ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון, וכישוריהם דומים לכישוריהם של  

 .מועמדים אחרים לתפקיד

 


