
 
הגליל התחתון אזורית הלמועצה   

אישיים/ות   /תים/יורפואי ים/ות סייעות  /יםדרוש  
 לתלמידים/ות  בבתי הספר/בגני ילדים  ב יישובי  המועצה

3/20224מכרז פנימי/פומבי מס'   
 

 תיאור התפקיד ותחומי אחריות
 במסגרת החינוך הרגיל והמיוחד.ייחודיים  בעלי צרכים  ות/סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים   

 . ה/בהתאם לצרכיו  ה / מתן עזרה פיזית לתלמיד
 ביצוע פעולות טיפוליות מוגדרות ו/או השגחה למניעת סיכון בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות  

 "מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות".  48/09
 ה /מהות מחלתו   ה ו/או/ בשיתוף גורם רפואי ובהתאם לגיל התלמיד  לעצמאות טיפולית  ה /עידוד התלמיד

 . ה/ובתיאום עם הוריו 
 : מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד

 יכולת עבודה עם ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים. .1
 טיפול פיזי בילדים.  .2
 עבודה בצוות.  .3
 

מנהלי(   8-6 מנהלי ) מתח דרגות   6      ה ודירוג דרג  
 

.  מועצה/ת הגיל הרךמנהל - כפיפות מנהלתיתהגן. גננת  ו/אולמנהל/ת בית הספר    - מקצועית             כפיפות    
לשנת הלימודים תשפ"ג בלבד.   ד/המשרד החינוך לתלמירי שעות תקן  בהתאם לאישו      היקף משרה  

המשך מותנה בקבלת תקנים.   –( 31.8.2023) עד סוף שנת הלימודים תשפ"ג     1.9.2022    תחילת עבודה  
חודש יולי( )העבודה כרוכה בעבודה בפגרות החגים)חנוכה סוכות ופסח( וקייטנה בכל                             

 
 דרישות סף

 . )יתרון לתעודת בגרות(  שנות לימוד  12 תעודת : השכלה
     ברשות מקומית.                                                       –יתרון  לבעל/ת  ניסיון כסייע/ת במוסד חינוכי     ניסיון:

 או מוסד רפואי מורשה ומוכר על ידי משרד   /הדרכה ייעודית של סייעת רפואית בידי אחות מוסמכתחובה:          
 חובה להמציא אישור חתום על ידי המוסד    – 48/09בהתאם לחוזר מנכ"ל  משרד הבריאות  הבריאות וזאת        
 המסמיך טרם תחילת עבודה.         

 הצגת תעודה.   –ם בהצלחה קורס עזרה ראשונה וסי
 .  2001 -היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א :   דרישות נוספות  

 חובה. ניידות
       

יחסי אנוש מעולים ותקשורת בינאישית גבוהה, חריצות וסבלנות לילדים, יכולת     כישורים בין אישיים
  אישית גבוהה , נכונות לעבוד באופן עצמאי ובצוות.                                                             

 
       

       בבוקר.                                                                                          08.00שעה    17.8.2022הגשת מועמדות עד        
תעודות   ,  (www.glt.org.ilיש לצרף  קורות חיים, טופס "פרטי מועמד" )באתר המועצה    : מסמכי חובה

 .michall@glt.org.ilוהמלצות ולשלוח  לדוא"ל      השכלה

  
                                         לא תעננה.  –המחייבים    מועמדויות  בהעדר כלל הטפסים    .לנשים וגברים כאחדמודעה מופנית  ה

            הרשות,                                 בקרב עובדי לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת  ת/המשתייך ת /עדיפות תינתן למועמד
     .ות/ אחרים ות / דומים לכישורי של מועמדיםכישורים  ת /בעל  ת/אם המועמד ב

                                                                                  

 

 

ראש המועצה  –ניצן פלג                                                                                              
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