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ב' אב תשפ"א
 11יולי 2021
מכרז כ"א  -חיצוני – 20/2021 :
סייע/ת כיתה לביה"ס חורשה (מתחם "נעמן")
המשרה  :סייע/ת כיתה.
דרגת המשרה :דרוג מנהלי  ,דרגה .6-8
כפיפות  :מנהלת מחלקת החינוך/מנהל/ת בית הספר.
*במכרז יאוישו  13תקני סייעי כיתה .העסקה החל מ.1/9/2021 -
*היקפי המשרות  35 :ש"ש –  100%משרה 5 .ימי עבודה בשבוע .נדרשת נכונות לעבודה בימי שישי בהתאם
לצורך.
מעבר לשעות הנ"ל קיימת חובת ביצוע של שעות הכנה :שעה לכל יום עבודה (חצי שעה בתחילת היום וחצי שעה
בסוף).
שעת תחילת העבודה בתחילת היום כולל חצי שעת הכנה  ,7:30 :שעת סיום העבודה בסוף היום כולל חצי שעת
הכנה .17:00 :
* ביה"ס שומר לעצמו את האפשרות לאייש את המשרות בשיעורי משרות מוקטנים ממשרה מלאה ,לפי הפרוט
הבא  20 :ש"ש –  70%משרה ו/או  25ש"ש –  80%משרה ו/או  30ש"ש –  + 90%שעות הכנה כמפורט לעיל.
* ביה"ס פועל לפי לוח החופשות והחגים של המגזר היהודי.
* בימי פגרות משרד החינוך (חופש) בביה"ס ,הסיעים משוחררים מעבודה במערכת הקבועה ונדרשים לעבודה לפי
הפרוט הבא :
חובת עבודה בפגרות וחופש שנתי  -בפגרות פסח ,סוכות ,חנוכה ,פורים  ,על הסיעים מוטלת חובת עבודה של
 11ימי עבודה לפחות ובחופשה השנתית (יולי ואוגוסט) ,על הסיעים מוטלת חובת עבודה של  20ימי עבודה
לפחות .עבור עבודה כנ"ל תשולם תוספת שכר שעתית בשיעור שנקבע בהסכמים.
העבודה בפגרות ובחופש השנתי הינה על פי מערכת שתקבע לפני כל חופשה ע"י הנהלת בית הספר ולא דווקא
לפי המערכת הרגילה בימי לימודים .
תיאור העיסוק :
* מתן סיוע פרטני לתלמידים  :הקניית מימניות ותרגולן על פי ההנחיות של צוות ביה"ס ,ליווי תלמידים לטיפולים,
סיוע למורים ומטפלים בטיפול בילד בהתאם להנחיות.
* מתן סיוע פיזי ושמירה על ניקיון התלמידים  :דאגה לניקיון התלמידים ,ניקיון הסביבה ורווחת התלמידים/סיוע
במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה סיעודית בשירותים ,רחצה ,אכילה והלבשה /השגחה על תלמידים בעת
פעילות בכיתה ובחצר ובפעילויות אחרות מחוץ לביה"ס.

\\\mahr\hr-docsמשאבי אנוש\גיוס עובדים\ 2021גיוס עובדים\ 20סייעת כיתה ביהס חורשה\.docx1318593
עמוד  1מתוך 2

אשרן

אגודה לקידום רווחת תושבי מטה אשר (ע"ר)

טלפון 04-9879606 :פקס 049879702 :דואר נע גליל מערבי 2280000
* סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי  :הכנת עזרי לימוד וציוד עזר לתלמידים ולכיתה /קבלת הדרכה והנחייה מהמחנכים
והמטפלים /סיוע בפעילויות לטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה /השתתפות ומתן סיוע לתלמידים
באירועים מיוחדים מעבר לשעות הלימודים/השתתפות בישיבות צוות.
דרישות התפקיד :
* תעודת זכאות ל 12 -שנות לימוד – חובה ! (יש לצרף את העתק התעודה לק"ח ,לא תישקל מועמדתו של מי
שלא יצרף
אישור כנ"ל ).
* סיום קורס עזרה ראשונה – חובה ! (יש לצרף את העתק התעודה לק"ח ,לא תישקל מועמדתו של מי שלא
יצרף אישור כנ"ל ).
* יכולת טובה לעבודת צוות.
* יכולת לעבודה הכרוכה במאמץ פיזי  :התפקיד דורש יציאה לפעילות גופנית יומית הכוללת צעדות וטיולים רגלים
של כ 40
דק .סיוע והשתתפות בפעילות גופנית אישית של התלמידים ,השתתפות ותמיכה במהלך שיעורי ספורט
והשתתפות בטיולי
בית הספר ארוכים בהם נדרשת הליכה רגלית במאמץ ,אחת לחודשיים לערך.
* יכולת להצגת אישור ממשטרת ישראל בגין העדר הרשעה בעבירות מין (בהתאם לחוק).

לצפייה במכרז המפורט והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים.
 https://www.matte-asher-region.muni.il/he/bids/עד לתאריך – .24/7/2021
משה דוידוביץ
ראש המועצה
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