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 20/16מס'  פומבימכרז 

 דרושים עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים לשנת לימודים תשפ"א

 

 תיאור תפקיד:

 פדגוגי למורים בבתי ספר יסודיים עבור כיתות ג' ד סיוע' 

  שתקבע על ידי מחנכת הכיתה עוזר החינוך יפעל בהתאם לתוכנית העבודה
 .או המורה המקצועי

  השתתפות בתהליכי ההנחיה וההכשרה במתווה שיקבע על ידי משרד
 .החינוך

  "עוזר החינוך ינהג על פי נהלי וכללי ביה"ס, לרבות הנחיות "אורחות החיים
 .בעת הקורונה

  במידת הצורך עוזר החינוך ישובץ בהתאם לצורכי המערכת ועל פי הנחיית
 .ל ביה"סמנה

 

 תנאי סף:

 :עוזרי החינוך ייבחרו על בסיס אחד הקריטריונים הבאים לפחות

  מהדרישות ללימודי תעודת ההוראה 80%סטודנטים שסיימו לפחות. 

 פרחי הוראה"( בסמינרים ובמכללות בשנה השנייה או  סטודנטים להוראה"(
 .השלישית ללימודיהם

  לפחות שנה אחת ובהמלצת מנהל בעלי ניסיון במילוי מקום במערכת החינוך
 .בית הספר

  מדריכים בעלי ניסיון בהפעלת תוכניות חינוכיות או תוכניות העשרה
   .במוסדות חינוך

 בעלי תואר ראשון, רצוי עם ניסיון בעבודה עם ילדים. 

 מדריך/מדריכת חינוך והדרכה בוגרי צבא בתפקיד מורה חייל/ת או. 

 :נוספות דרישות

  הוראה המלמדים במערכת החינוך הרשמית בשנת לא יאושרו עובדי
 .תשפ"א הלימודים

 לא יאושרו עובדי הוראה שפוטרו בפיטורים פדגוגיים ו/או משמעתיים. 

 לעניין הוותק ולא תיחשב שנת התמחות בכל מקרה תיחשב לא שנה זו.  
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  וניסיון אסמכתאות על הכשרה )אישורים מהמוסד המכשיר( יש להמציא  

  חוק למניעת העסקה של עברייני מין להמציא אישור בהתאם לעל המועמד/ת
  .2001-במוסדות מסוימים, תשס"א

   הצעה חסרה ללא מסמכים נדרשים המוכיחים את עמידת המועמד/ת
 בתנאים תיפסל. 

 

 :תנאי העסקה
  הינה לשנה"ל תשפ"אההעסקה 

  בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעת  הגורם המקצועי  ימי עבודה בשבוע 5עד 

  בהתאם לצורכי המערכת שעות שבועיות 25 -ל 15בין העסקה 

  75  ₪ לשעהברוטו 

 

 מועד אחרון להגשת מועמדות:

 .מאתר המועצה להדפיסלתפקיד ניתן טופס הגשת מועמדות  -
 הגשת מועמדות לתפקיד בצירוף קו"ח, המלצות ומסמכים יש להגיש  -

  שעה 29.09.2020  תאריך  שלישיעד יום Akab@daliaec.com למייל 
12:00. 

 
 

                                          

 רב,בכבוד                                          

 רפיק חלבי                                         

 ראש המועצה המקומית                                            
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