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מכרז פנימי  /חיצוני מס' 44/2019
לתפקיד סייעת כיתתי בחינוך המיוחד
היחידה :אגף החינוך
תיאור המשרה :סייעת כיתתי בחינוך המיוחד
מספר משרות3 :
דרגת המשרה ודירוגה :דירוג מנהלי 5 -8+
היקף העסקה87% :
כפיפות :כפיפות מקצועית למנהל בית הספר ,כפיפות מנהלית למנהל אגף החינוך.
תיאור התפקיד:
ייעוד :סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך המיוחד בכפוף לתכנית
העבודה של הכיתה ולתכנית לימוד אישית המתואמת ליכולתו של כל ילד/תלמיד ולמגבלותיו וכן בכפוף
למדיניות משרד החינוך והנחיותיו.
תחומי אחריות:
 .1מתן סיוע פרטני לתלמידים.
 .2מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים.
 .3סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי.
 .4מבצע/ת את מטלות המנותבות על ידי הממונים.
תנאי הסף:
השכלה 12:שנות לימוד
רישום פלילי :היעדר הרשעה בעבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין ,תשס"א .2001
הגבלת כשירות:
לפי סעיף  16לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט – :1969
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה. .1הורשע בעבירה שיש בה די לפגוע בביטחון המדינה.
 .2הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד
ראוי לשמש עובד חינוך.
 .3הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
א .עבודה עם תלמידים /ילדים.
ב .טיפול פזי בילדים.
ג .עבודה בצוותי עבודה
ד .השתתפות ומתן סיוע לתלמידים באירועים מיוחדים מעבר לשעות העבודה.



הוועדה רשאית לערוך מיון ראשוני בין המועמדים – הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים
והמענה לשאלון ו/או בחינה המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת
המכרזים.

אופן הגשת המועמדות:
 טפסי שאלון מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה -תחת מכרזים ודרושים וכן הנוסח
המלא של המכרז ודרישותיו www.dimona.muni.il
יש להגיש קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים וועדות העירייה
קומה ג' בבניין העירייה וכן ניתן לשלוח מועמדות בדוא"ל yaffaz@dimona.muni.il:
עד ליום  28.7.2019שעה . 14.00

בני ביטון
ראש העיר

