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 מכרזים  12/8/2019

 פנימי חיצוני   20/19מכרז 

 ’למ.א הר חברון לשנת הלימודים תש"פ

  דרושים/ות

 המודעה פנה לגברים ונשים אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות 

 מינהל חינוך  – מנהלתיתלמנהל ביה"ס , כפיפות  –כפיפות מקצועית 

אחוזי משרה משתנים בהתאם להרשאות שעות ( , 15-30), היקף שעות  4-8דירוג מינהלי , דרגות 
 .במכרז זה וצעות בכול המשרות המ הניתנות לתלמיד 

 בבית ספר דביר בעתניאל  ובביה"ס סוסיא  – סייע/ות לתלמידים בחינוך המשולב - 1משרה מספר 

 תחומי אחריות :

ר , לווי לטיפולים דאגה לניקיונו, ניידתו , השגחה בעת הפעילות בכית ובחצ -מתן עזרה פיזית לתלמיד
 מקצועיים .

ווי  פדגוגי של התלמיד ,ומתן סיוע והסבר לימודי הקניית מיומנות, ומילוי המשימות הניתנות לי
 במסגרת תוכנית הלימודים האישית  .

המחנכת ונצוות הפדגוגי של הילד בשגרה ובאירועים חריגים , השתתפות בישיבות עם הצוות  עדכון
 אודות התלמידועם הפיקוח לקבלת הנחיות ומסירת מידע שוטף /  הפדגוגי

 : טיפול פיזי, עבודת צוות םייחודי םעשייה ייחודיימאפייני 

 שנות לימוד , העדר עבירות מין לגברים , קורס עזרה ראשונה . 12 –השכלה 

 בבית ספר דביר בעתניאל ובביה"ס סוסיא  – לימודי חינוכי/ת סייע  - 2משרה מספר 

 תחומי אחריות :

מילוי משימות בכיתה לתלמידים ברמות שונות  –מתן תמיכה למורה בפעילות הכיתתית והקבוצתית 
בתיאום עם המורה פרטני ,קבוצתי , כיתתי , הגשת עזרה ומתן מענה לתלמידים באירועי למידה 

 שונים בחיי ביה"ס טקסים , ימי חג ושיא . שונים , השתתפות ומתן עזרה וסיוע  בארגון אירועים

 ת סיוע פרטני  ותיעודו בהתאם לתוכנית שנתית אישית שהוגדרה לכול תלמיד .הגש

 הורים ואספותההשתתפות בהשתלמויות ביה"ס ימי הערכות ימי הורים 

 עבודה עם תלמידים, עבודה בצוותי חינוך   :  םמאפייני עשייה ייחודיי

נתיים בתפקידי הדרכה / עבודה ש –מקצועי  ןשנות לימוד , קורס עזרה ראשונה ,  ניסיו 12השכלה : 
 עם ילדים .

כולל בביה"ס דביר ובביה"ס סוסיא )–ד / אישיות  בחינוך המיוחתסייע/ות כיתתיו - 3משרה מספר 
 כיתת תקשורת  ( 

סיוע לפעילות כיתתית תוך מילוי משימות  פרטניות ומתן סיוע פיזי ושמירה על ניקיונם של התלמידים 
ובתרגולן ע"פ הנחיות הצוות הפדגוגי , סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה הקניית מיומנויות 
בשירותים , ברחצה באכילה ובהלבשה  וכן השגחה בעת פעילותם בחצר בכיתה  םבהיבטים הסיעודיי

 . ביה"סומחוץ לכותלי 

הלימודים  , הכנת עזרי לימוד וציוד עזר בתיאום עם צוות , קבלת הדרכה וארגון הכיתה לאחר יום 
 השתת' בישיבות צוות ואירועים מעבר לשעות הלימודים 

 : עבודה עם ילדים/ תלמידים, טיפול פיזי בילדים , עבודת בצוותים  םמאפייני עשייה ייחודי

 שנות לימוד , קורס עזרה ראשונה  12השכלה : 

 10:00יום שלישי , י"ט אב ,   20.8.2019יש להגיש עד לתאריך מסמכים את קו"ח החיים בצירוף 

  tenderhar@gmail.com  םלציין באיזה משרה ולאיזה ביה"ס מעונייניבבוקר  

  

 יוחאי סביון      

 מנהל משאבי אנוש            
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