
      
 

 06/201906/תאריך פרסום המכרז: 
 2019-12 חיצונימכרז כ"א 

 מועצה אזורית גולן
 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 (בהתאם לאישור משה"ח -)מספר משרותלכיתות חינוך מיוחד  /ותסייעים
 

 תיאור התפקיד : 

 וחדסיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מי. 

 המותאמת ליכולתו של  תבכפוף לתוכנית העבודה של הכיתה ולתוכנית לימודית אישי סיוע זה
 כפוף למדיניות משרד החינוך והנחיותיו.בכל ילד/תלמיד ולמגבלותיו 

 עיקרי התפקיד:

 מתן סיוע פרטני לתלמידים 

  של התלמידים. רווחתםמתן סיוע פיזי ודאגה על 

 .סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי 

 שתתפות בישיבות צוות.ה 

 רועים מיוחדים מעבר לשעות הלימודים.יהשתתפות ומתן סיוע לתלמידים בא 

 .ארגון הכיתה לאחר יום לימודים 
 

 דרישות התפקיד
 שנות לימוד 12  השכלה:

 יתרון-השכלה אקדמית בתחום החינוך/ חינוך מיוחד/ תעודת הוראה                   
 רס עזרה ראשונה )לאחר קבלה לתפקיד(סיום קו                   

 עברית ברמה גבוהה. דרישות נוספות:
 .2001 -היעדר הרשעות בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א

 :1161-לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 16לפי סעיף  הגבלת כשירות:     

 כתב מהמנהל הכלליעובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך ב  

 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה  
  הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה .1
הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד  .2

  ראוי לשמש עובד חינוך
 .הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים .3

אמינות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, תודעת שירות ארגון מידע וסדר,  כישורים אישיים:
 , דיסקרטיות, ייצוגיות, יכולת עמידה בלחצים, יכולת לטפלגבוהה, טיפול במספר נושאים במקביל

יל, כושר התמדה, יכולת לעבודה עם ילדים כולל טיפול פיזי, יכולת לעבודה בכמה נושאים במקב
 בצוות.

 מנהל/ת בית הספרת מקצועית: כפיפו     
 / מנהל/ת מתחם חינוכיקב"סית המועצהכפיפות מנהלתית:      
 )עפ"י צרכי המערכת( 90%-60% היקף משרה:     
 מנהלי: דרוג     
 רמת השכלה(ל תאםבה) 6-8/ 5-7 : מתח דרגות     

                    
מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות למלא שאלון אישי, ולשלוח בצירוף קורות חיים, 

, פקס: hr@megolan.org.il, אביטל שדה–פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למנהלת משאבי אנוש 
 מטעמי נוחות בלבד, ומופנית לגברים ונשים כאחד()המודעה מנוסחת בלשון נקבה  .153-4-6964170

 י' בסיוון, תשע"ט. 13/06/2019יום ה',  מועד אחרון לקבלת הצעות:


