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  דרושים/ות

  סייע/ת צמוד/ה לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל
  

  :תיאור תפקיד

  :ייעוד

  סיוע להתפתחות מעצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

  :תחומי אחריות

  . מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו.1

  פדגוגי לתלמיד. . תיווך2

  . עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.3
  

  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

  א. טיפול פיזי בילדים.

  ב. עבודה בצוות.
  

  השכלה (תנאי סף): –דרישות התפקיד 
  

  

  

  

  שנות לימוד. 12

  באחריות הרשות. –סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה 
  

  

  

  

  
  

  6 -  8צמודות    מתח דרגות:
  

  

  :  שעתי או אחוזי משרה משתנים בהתאם לצורך. היקף משרה
  
  

  : כפיפות 

  כפיפות מקצועית למנהל בית הספר.

  כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות.
  

כן, -לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו - 
תקשורת), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד. קו"ח יכללו בין השאר פירוט  יש לצרף קו"ח (כולל דרכי

  מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד והשאלון המצורף.
מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.  לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם - 

במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, 
  תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

ות החיים והמענה לשאלון. המועמדים הערכת המועמדים ע"פ קור –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  - 
  שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה ושיבוץ.

  

  מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.
 

 
 

 

 :הגשת המועמדותאופן 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  * מתאים לנשים וגברים כאחד.

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

, עותקים) 3 בארבעה עותקים (מקור +הגשה ידנית בלבד יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות 

, מודיעין, קומת 15במחלקה לצרכים מיוחדים, רח' גינת האלה וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת 

 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.15:00 - 08:30ה' בין השעות  - כניסה בימים א'

 פה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).יש להבהיר כי טרם הכנסת המעט
 

  


