
 
 

 
 

 
 

 2021מאי ב 9 ראשון יום
 

 :דרושים
 

 סייעות צמודות לילדים עם צרכים מיוחדים, עיריית כרמיאל 
 

   )תקן אחד לאיוש מידי( סייעת צמודה תואר המשרה : 
 

 מינהל חינוך  היחידה :
 

 בהתאם לצרכי הרשות    שיעור המשרה:
 

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

 

 :  מנהלת המחלקה לחינוך מיוחדכפיפות

 

   תיאור התפקיד:

ליווי תלמיד/ים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל והמיוחד הלומדים   •

 בכרמיאל או מחוץ לעיר; 

סיוע לימודי חינוכי פרטני  ברמת התלמיד הבודד, סיוע ברמת הכיתה וסיוע ברמת בית   •

 על פי הנחית הגננת/ המורה והנהלת ביה"ס;   –הספר בכללותו 

הגשת עזרה פיזית לתלמיד, לרבות הגשת עזרה בשימוש בשירותים, ברחצה, באכילה   •

 ובהלבשה, ודאגה לניקיונו ולשלומו; 

 ופעילויות בתוך הגן/ ביה"ס ומחוצה לו;   ליווי התלמיד לטיפולים •

 מעורבות  בטיפוח הקשרים החברתיים של התלמיד בגן/ ביה"ס;  •

השתתפות בישיבות צוות, אסיפת הורים וביקורי בית שלא בשעות הלימודים ולפי   •

 דרישת הצוות החינוכי;  

ת/  עפ"י הנחיות הגננ -השגחה על התלמיד מרגע כניסתו לביה"ס ועד יציאתו לביתו  •

 הנהלת ביה"ס;

 בעת הצורך;  – ליווי הסעות  •

 
** דגשים אלה עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לצרכי התלמיד ובהתאם לצרכים  

 המשתנים בתוך המסגרות השונות.

 

 



 
 

 
 

 

   דרישות התפקיד:

 חובה  -שנות לימוד לפחות   12 •

 שליטה מלאה בעברית )קריאה וכתיבה(  •

 יכולת התבטאות בכתב ובע"פ  •

 יתרון    –ניסיון בתחום הטיפול /הסיעוד  •

 יתרון   –ניסיון בעבודה חינוכית בגנים או/ו בבתי הספר •

 עדיפות גבוה   –יכולת לבצע החלפות בכל המחלקות במנהל חינוך לפי צרכים  •

 לפי צרכים.    –התחייבות לעבור קורס/הכשרות/השתלמויות מטעם מינהל חינוך  •

 
 דרישות ייחודיות:  

 
 ימים   6  –זמינות לאורך היום ולאורך השבוע 

 רצון, נכונות וגישה מתאימה לעבוד עם ילדים  
 יכולת )פיזית ורגשית( לטפל בצרכיו המיוחדים של הילד  

 יכולת השתלבות בעבודת צוות 
 אמינות ורגישות  

 מסירות, סבלנות ,יחסי אנוש טובים 
 

 : הערות

יהיו הסייעות זכאיות לקבלת קביעות  בשל מסגרת עבודתם הבלתי קבועה, לא  
 בעבודתם. 

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

תינתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה  

 משרה 

 

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

 
 .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. 
 

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

 יהודה -עו"ד  עינב בן 
 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                                             

 עיריית כרמיאל                                                                                                                                 


