
 
 

 

 
 

 ועדה שוויונית
 1/2022מס' 

 
 המועצה המקומית כפר ורדים מכריזה בזאת על משרות פנויות כדלקמן:

 

)סייעים/ות צמודים/ות ( סייעים/ות לתלמידים בחינוך המשולב  .1
 משרות  חמש  -וסייעים/ות רפואיים

 
 תיאור התפקיד: 

 סיוע להתפתחות עצמאותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

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

  .בתלמיד בעל צרכים רפואיים ייחודיים בעת שהותו במוסד החינוכי

 

 הפירוט הבא:י "משרות עפחמש היקף משרה ואופי המוסד החינוכי: 

 לכל סייע/ת ש"ש  34 –לתלמידים בביה"ס קשת  /ות משרות של  סייעים   3 .1

 ש"ש  28סייע/ת צמוד/ה  לתלמיד בביה"ס יהלום ) מעלות( בהיקף  .2

 ש"ש  24סייע/ת צמודה לתלמיד בביה"ס יהלום )מעלות ( בהיקף  .3

 

 :כפיפות

  פיפות מקצועית למנהל/ת בית הספר כ

 מחלקת החינוך ברשות. כפיפות מנהלתית למנהלת

 

 
 תחומי אחריות:

 
 מתן עזרה פיסית לתלמיד בהתאם לצרכיו .  .1

 תיווך פדגוגי לתלמיד. .2

 והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.עדכון  .3

עידוד התלמיד לעצמאות טיפולית, בשיתוף הגורם הרפואי, ובהתאם לגילו, מהות מחלתו  .4

 .ובתיאום עם הוריו

 
 והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:פירוט הביצועים 

 
 :מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו .1

 
 דאגה לניקיונו האישי של התלמיד, לניקיון סביבתו ולרווחתו של התלמיד .א

  .סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בפעולות יומיומיות .ב

תקיימות מחוץ לכותלי בית הספר/ השגחה על התלמיד בעת פעילות בחצר, בכיתה ובפעילויות המ .ג

 .על פי הנחיות הנהלת בית הספר/ גן וצרכי התלמיד ,גן

 .ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים במוסד החינוכי   .ד

 סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמידים, על פי הנחיותיהם  .ה

 .השתתפות בפעילויות חברתיות המתבצעות במסגרת החינוכית .ו

 



 
 

 

 :הספר( -תיווך פדגוגי לתלמיד )עבור סייע ים/ות לתלמידים בבית .2
 

 א. ליווי התלמיד ומעקב אחר מילוי מטלותיו בכיתה         

 ב. מתן סיוע והסבר לימודי וחזרה על הנאמר בכיתה לצורך חיזוק הישגי התלמיד         

        

 ג. סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד.  

  (מילוי המשימות הניתנות במסגרת תל"א ) תוכנית לימודית אישיתד.           

 

 

 :עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים .3

 
  .עדכון המחנכת/ גננת והצוות הפדגוגי אודות תפקודו של הילד בשגרה ובאירועים חריגים .א

בחנ"מ לקבלת ב. השתתפות בישיבות תקופתיות עם הצוות הפדגוגי ועם הפיקוח וההדרכה 

 . )תוכנית לימודים אישית( הנחיות ומסירת מידע שוטף אודות התלמיד בהתאם לתל"א

 
 

 

 תנאים נדרשים:

 שנות לימוד. 12. 1

 יתרון. -.ניסיון בעבודה עם ילדים  2

 

 כישורים אישיים:

וסובלנות, יכולת אהבת ילדים, ערנות ודריכות, יכולת ארגון ותכנון, סמכותיות, סדר וניקיון, סבלנות 

 לעבוד בצוות,

 כושר לקיים ולטפח יחסים אישיים וכושר התבטאות בכתב ובע"פ ואחריות.

 

 : מינהלי דירוג

 5-8: מתח דרגות

 

  1.9.22 תחילת עבודה:

 

היעדר רישום פלילי )עבור עובדים גברים(: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של 

 עברייני

 .2001-מין ,תשס"א 

באתר  מועמדים העונים לדרישות הנ"ל מתבקשים להגיש מועמדותם בצירוף: "טופס הגשת מועמדות"

  -צילום ת.ז. + ספח, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות  קורות חיים,

בכתובת   להדפיס מאתר האינטרנט של המועצה את "טופס הגשת מועמדות" למשרה פנויה ניתן

https://kfarvradim.com/ בצד שמאל תחת טפסים(  )בתחתית העמוד הראשי 

 , דרך הדואר האלקטרוני בכתובת:ללורן עמר לפרטים נוספים ניתן לפנות 

 vradim.org.il-education@k 

 הגשת מועמדות: מועד אחרון ל

 

https://kfarvradim.com/
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* חובת המועמד לוודא הגשת כל המסמכים והתעודות הנדרשות עד ליום האחרון להגשת המועמדות. 

 הגשת

 לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. -מועמדות ללא כלל המסמכים 

 

 

 * המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד;

 התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה;* זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 סייעים/ות כיתתיים/ות  בחינוך המיוחד  .2

 

 תיאור התפקיד:

סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מיוחד בכפוף לתכנית העבודה של  

הכיתה ולתכנית לימודית אישית המותאמת ליכולתו של כל ילד/תלמיד ולמגבלותיו וכן בכפוף למדיניות 

 .משרד החינוך והנחיותיו

 

 וט הבא:משרות עפ"י הפיר 4 היקף משרה ואופי המוסד החינוכי:

 כל אחת . משרה  96%ת לביה"ס אמירים בהיקף ות כיתתיו/יםסייע 2 .1

 .משרה  100%לביה"ס תפן בהיקף  סייע/ת כיתתית  .2

 .משרה  %64לביה"ס תפן בהיקף  תגבורסייע/ת כיתתית  .3

 

 כפיפות:

 כפיפות מקצועית למנהל/ת בית הספר /גן הילדים. 

 ברשות חינוךכפיפות מנהלתית למנהלת מחלקת ה

 

 תיאור תחומי האחריות:

 .מתן סיוע פרטני לתלמידים. 1.2

 .מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים. 2.2

 ..סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי 3.2

 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 -מתן סיוע פרטני לתלמידים  1.3

 רפואי-י בהקניית מיומנויות ובתרגולן ,על פי הנחיית הצוות החינוכי ,הצוות הפארא.הגשת סיוע פרטנ 1.1.3

 והנהלת בית הספר. 

.ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר ,במסגרת שעות  2.1.3

 הלימודים.

 י הנחיותיהם..סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמיד ,על פ 3.1.3

 

 -מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים . 2.3

 .דאגה לניקיונם של התלמידים ,ניקיון הסביבה ורווחת התלמידים 1.2.3

.סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בהיבטים סיעודיים בשירותים ,ברחצה, באכילה  2.2.3

 ובהלבשה.

בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר , .השגחה על התלמידים  3.2.3

 הנחיות הנהלת בית הספר. ע"פ

.ליווי בהסעות, קבלת התלמידים בעת בואם לביה"ס, ליווי התלמידים להסעות בתום יום הלימודים  3.2.3

 לעליה בטוחה לרכבי ההסעות. ודאגה

 

  



 
 

 

 

 -סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי  3.3 

 .הכנת עזרי לימוד וציוד עזר לתלמיד ולכיתה ,בתיאום מוקדם עם הצוות הפדגוגי ובאחריותו. 1.3.3

 .קבלת הדרכה והנחייה ממדריכי החנ"מ והמחנך. 2.3.3

 .ארגון הכיתה לאחר יום לימודים. 3.3.3

 ועי..סיוע בפעילויות לטיפוח הקשרים החברתיים בין תלמידי הכיתה בתיאום עם הצוות המקצ 3.3.3

 .השתתפות ומתן סיוע לתלמידים באירועים מיוחדים מעבר לשעות הלימודים. 5.3.3

 .השתתפות בישיבות צוות ועדכון הצוות הדידקטי על אירועים חריגים. 3.3.3

 

.ביצוע כל מטלה המנותבת ל ה ע"י מנהל ת בית הספר מעבר למטלות השוטפות, בהתאם לצרכים  3.4

 המשתנים של בית

 הספר.

 

 

 תנאים נדרשים:

 שנות לימוד. 12. 1

 יתרון. -.ניסיון בעבודה עם ילדים  2

 

 כישורים אישיים:

אהבת ילדים, ערנות ודריכות, יכולת ארגון ותכנון, סמכותיות, סדר וניקיון, סבלנות וסובלנות, יכולת 

 לעבוד בצוות,

 כושר לקיים ולטפח יחסים אישיים וכושר התבטאות בכתב ובע"פ ואחריות.

 

 : מינהלי דירוג

 5-8: מתח דרגות

  1.9.22 תחילת עבודה:

 

היעדר רישום פלילי )עבור עובדים גברים(: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של 

 .2001-מין ,תשס"א  עברייני

 

מאתר   מועמדים העונים לדרישות הנ"ל מתבקשים להגיש מועמדותם בצירוף: "טופס הגשת מועמדות"

  -צילום ת.ז. + ספח, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות  קורות חיים,ועצה , המ

בכתובת:   להדפיס מאתר האינטרנט של המועצה את "טופס הגשת מועמדות" למשרה פנויה ניתן

https://kfarvradim.com/  )בתחתית העמוד הראשי בצד שמאל תחת טפסים(. 

 זכותו של מועמד עם מגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה 

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי 

 כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים  הרשות אם המועמד הוא בעל

 

 , דרך הדואר האלקטרוני בכתובת:ללורן עמר לפרטים נוספים ניתן לפנות 

 vradim.org.il-education@k 

 24.7.22: תאריך פרסום 

 12:00בשעה  22.82.מועד אחרון להגשת מועמדות: 

https://kfarvradim.com/
mailto:education@k-vradim.org.il


 
 

 

 .לנשים ולגברים כאחדהמכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד  *

 


