
 
 

 
 

 
 
 

 2021מאי ב 9ראשון  יום

 :דרושים
 

 מלווי הסעות לילדים עם צרכים מיוחדים, עיריית כרמיאל 
 

    תקנים לאיוש מיידי( 5)עד  מלווי הסעות תואר המשרה : 
 

 מינהל חינוך  היחידה :
 

 בהתאם לצרכי הרשות    שיעור המשרה:
 

 ,בהתאם לחוקת העבודה וההסכמים החלים על התפקיד  8-6דרוג מינהלי  שכר ותנאי העסקה: 
 

 :  מנהל מדור הסעות חינוך  כפיפות

 

   תיאור התפקיד:

ליווי תלמידי/ות החינוך המיוחד המוסעים בבוקר מביתם למוסדות החינוך בתוך / מחוץ   •

מנכ"ל  לכרמיאל, וממוסדות החינוך לביתם בסוף יום הלימודים, עפ"י הנחיות ברורות של חוזר 

 והרשות המקומית.

 אחריות על בטיחות וביטחון הילדים המוסעים מעליתם לרכב ועד הגעתם ליעד . •

 נוכחות פעילה בכל מהלך ההסעה.  •

סיוע לתלמידים בעליה וירידה מרכב ההסעות, הושבתם בכיסאות על גבי בוסטרים, חגירתם   •

 סמכים. בחגורות בטיחות והשגחה בעת ההסעה כפי שיונחה ע"י הגורמים המו

 דיווח לרשות המקומית על תופעות ואירועים חריגים המתרחשים במהלך הנסיעה.  •

 שורת רציפה עם ממשקים שונים ) רשות מקומית, מסגרת הלימוד, הורים, חברת הסעות (. •

 העסקת המלווה תהא בימי הלימודים במוסדות החינוך, השכר ישולם עפ"י ימי עבודתו בפועל .  •

 חום זה לפי הנחיית הממונה. כל דבר וענין הנדרש בת •

 

   דרישות התפקיד:

 שליטה מלאה בעברית )קריאה וכתיבה(.  •

 יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.  •

 ומעלה.   21בני/ות   •

 בעלי/ות יחס חם לילדים ויכולת יצירת קשר.  •

 עדיפות  – התחייבות לעבור הכשרה רפואית  •



 
 

 
 

 

 

 עדיפות גבוה  – החלפות במחלקות מינהל חינוך לפי צרכים  •

התחייבות לעבור הכשרה / השתלמות ) בטיחות בהסעה , עזרה ראשונה ( מטעם מינהל   •

 לפי צורכי המערכת.  – החינוך 

 
 דרישות ייחודיות:  

 
מוסר עבודה, אמינות, נאמנות ודיסקרטיות, ערנות ודריכות, התמדה בהגעה לעבודה.  

בודה בצוות. יכולת  יכולת קבלת החלטות. יחסי אנוש טובים. יכולת הקשבה והכלה. יכולת ע
 בלחצים. עמידה 

 

 : הערות

 בשל מסגרת עבודתם הבלתי קבועה, לא יהיו המלווים זכאים לקבלת קביעות בעבודתם. 

 .כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

 אותה משרה תינתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על 

 

   04-8119656  –על המועמדים להגיש קורות חיים ותעודות השכלה לפקס 
   Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.ilאו בדוא"ל: 

 
 .12:00בשעה  5.2131.מועד אחרון להגשת מועמדות הוא  

 
על המועמד/ת לצרף קו"ח, צילומי תעודות ו/או כל מסמך המוכיח את הניסיון והכישורים  

 הנדרשים. 
 

 לאחר ועדת סינון פנימית, רק מועמדים/ות מתאימים/ות  יוזמנו לראיון.  
 
 

 
 

 יהודה -עו"ד  עינב בן 
 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                   

 עיריית כרמיאל                                                                                                       
 


