
 
  

 למועצה האזורית מבואות החרמון

 ות/יםדרוש

 משרות (  2) בבית הספר לחינוך מיוחד "עגורים"  סייעים / ות כיתתיים

 מחלקת החינוך היחידה:

 סייע/ת כיתתי בבית הספר לחינוך מיוחד "עגורים"תואר המשרה: 

 (5-7) מנהלידירוג  דרגת המשרה ודירוגה:

 .משרה 90%: היקף העסקה

 מרכז השלטון המקומי(מטעם  531ושקוף ) בהתאם לחוזר  שוויוניהליך הגון , : )פטור ממכרז( סוג מכרז

  ת בית הספרכפיפות: מנהל

 :אור המשרהית

  ( ובהכנת ציוד עזר וכיו"בעזרה למורת הכיתה בהכנת החומר הדידקטי, )פלקטים, כרטיסי עבודה

 לתלמיד ולכיתה.

 פי הנחיית המורה ובהנהלת ביה"ס. סיוע בהקניית -חינוכי לתלמיד, בצורה פרטנית, על-סיוע לימודי

 החינוכי והנהלת ביה"ס. רפואי, –פי הנחיית הצוות הפרה -לתלמיד/ים בודד/ים, על ותרגולןמיומנויות 

  חיי הכיתה, עפ"י הנחיית הצוות  וארגוןעזרה בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה

 חינוכי והנהלת ביה"ס./יייעוצהטיפולי/

  ,פי -הורים וביקורי בית, שלא בשעות הלימודים ועל אספותהשתתפות בישיבות צוות בית הספר

 ס.דרישת ביה"ס כפי שיוטל ע"י הנהלת ביה"

  הטיפולים. תפקודהגשת עזרה פיסית לילדים מוגבלים מבחינה מוסרית, ומבחינת 

 .ליווי הילד לטיפולים מקצועיים וסיוע למטפלים ולמורים המקצועיים בעת הטיפולים 

 .דאגה לסביבה נקיה, בטיחותית ונעדרת סכנות 

 .השגחה על הילד בעת פעילות בחצר ובכיתה, עפ"י הנחיות הנהלת ביה"ס 

  ליווי בהסעות קבלת והתלמידים בעת בואם לביה"ס, בהסעות לכיתות: הובלת התלמידים להסעות

 בתום הלימודים ודאגה לעליה בטוחה לרכבי ההסעות.

 .מעורבות בחיי ביה"ס עפ"י הצרכים המשתנים 

 :משרהסף לרישות ד

 שנות לימוד 12בוגר א. 

 יתרון -ידע ומיומנות במקצועות הליבה לבגרות ב. 

 הבהרות

 .לעבודה זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה

 הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות למועמד המשתייך לאוכלוסייה עדיפות  תינתן

 ים אחריםמועמדהמקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של 

    

 : המעוניינים מוזמנים להגיש הצעתם בצירוף
  www.mvhr.org.ilקורות חיים ושאלון למועמד הנמצא באתר המועצה : 

 רק פניות מתאימות תענינה.
  shmulikb@mvhr.org.ilההצעה תוגש  למנהל משאבי האנוש , שמוליק בסקיר , בדוא"ל :  

 12:00, שעה 12/7/21-לא יאוחר מה
 04-6818030נוספים ובירורים:  טלפון :לפרטים 

  shmulikb@mvhr.org.ilאו לדוא"ל :  050-5221011הודעת וואטסאפ : 
 

 

 מובחר-בני בן

 ראש המועצה

 

המכרז כתוב בלשון זכר 

 ומופנה לכלל המגדרים


