
 
 

 
 

 
 
 

 2021מאי ב 9אשון ר יום

 :  דרושים
 

 עיריית כרמיאל בחינוך היסודי ועל יסודי,  סייעות רפואיות
 

 תקנים לאיוש מיידי(   5)עד   סייעות רפואיות תואר המשרה : 
 

 מינהל חינוך  היחידה :
 

 ש"ש(  42בהתאם לתקן משרד החינוך )עד   שיעור המשרה:
 

, בהתאם לחוקת העבודה וההסכמים  8-6מתח דרגות:      -  :   דרוג מנהלישכר ותנאי העסקה:  
 התפקיד   החלים על

 

 מנהלת המחלקה לחינוך יסודי ועל יסודי במנהל החינוך :  כפיפות

   תיאור התפקיד:

 סיוע באופן שוטף לתלמיד במוסד החינוכי. •

 בטיחותו של התלמיד ומניעת מצב מסכן חיים לתלמיד ע"פ הגדרת מצבו הרפואי. שמירה על  •

סיוע באופן שוטף לתלמיד בביצוע פעולות טיפוליות מוגדרות ו/או השגחה למניעת מצבי סיכון   •

 בתלמיד בעל צרכים רפואיים ייחודיים בעת שהותו במוסד החינוכי . 

רפואי, ובהתאם לגילו, מהות מחלתו  עידוד התלמיד לעצמאות טיפולית, בשיתוף הגורם ה •

 ובתיאום עם הוריו.  

רפואי,  -סיוע בהקניית מיומנות ותרגולן לתלמיד/ים בודד/ים , ע"פ הנחיית הצוות הפרה •

 החינוכי והנהלת ביה"ס.

 דאגה לסביבה נקיה, בטיחותית ונעדרת סכנות.   •

 חינוכי. השגחה על הילד בעת פעילות בחצר ובכיתה, עפ"י הנחיות הנהלת המוסד ה  •

 עבודה פדגוגית במסגרת החינוכית ע"פ הגדרת הרשות המקומית /מסגרת חינוכית.  •

 כל דבר וענין הנוגע ו/או קשור לתחום זה, לפי הנחיית הממונה.   •

 
   דרישות התפקיד:

 חובה    -שנות לימוד לפחות   11השכלה :  •

 יתרון   -בוגרת קורס עזרה ראשונה  •

 עדיפות לניסיון בעבודה חינוכית בגנים /מעונות/בתי ספר     •



 
 

 
 

 

 יכולת לעבוד עם ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים  •

 יכולת לעבור הכשרות רפואיות    •

 יכולת עבודה בצוות  •

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

 שליטה מלאה בעברית )קריאה וכתיבה(.  •

 יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.  •

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

ו כולל( בהתאמה  - אזמינות לעבודה בכל ימות השבוע ע"פ דרישות שיבוץ העבודה )ימים  •

 16:00לצרכים ועד השעה  

 
 דרישות ייחודיות:  

בלחצים , יכולת קבלת  מידה מינות ומהימנות אישית,  יכולת עבודה בצוות , יכולת עא
 החלטות, יחסי אנוש טובים, כושר למידה, יכולת הקשבה והכלה.  

 : הערות

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

 בעבודתם. 

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

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

 

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

 
 .0012:בשעה  5.2131.מועד אחרון להגשת מועמדות הוא  

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

 הנדרשים. 
 
 

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

 
 יהודה -עו"ד  עינב בן 

 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                   
 עיריית כרמיאל                                                                                                       

 
 


