
     

 

 

 

 :ס"בביה תלמידים עם לעבודה ות/חונכים ות/סייעים דרושים
 

 :התפקיד תיאור

 עבודה הרגלי הקניית על דגש מתן תוך ,הלמידה ולמהלך ללמידה בהתארגנות סיוע 
 .בכיתתו המקובלים

 

 בכיתה הנלמד הבנת או המורה הוראות של בהבנה לתלמיד סיוע. 
 

 אחרות כיתתיות ובהתרחשויות במשימות התלמיד במיקוד סיוע. 
 

 לו ומחוצה החינוכי במוסד ,הכיתה בתוך לפעילות מפעילות במעברים סיוע. 
 

 היום במהלך המתרחשות חברתיות לסיטואציות התלמיד של ליבו תשומת הסבת 
 חברתיים במשחקים ובהשתתפות חברתיים קשרים בייזום סיוע ,לה ומחוצה בכיתה

 .המשחק והתנהלות הכללים את לומד שהתלמיד תוך
 

 מוטוריות מגבלות עם לתלמידים היומיומיות הפעילויות בתחום פיסית עזרה הגשת, 
 .יום היום בחיי עצמאיים שאינם לתלמידים או
 

 מסוגל אינו שהתלמיד במקרים ,סביבתו ולניקיון התלמיד של האישי לניקיונו דאגה 
 .עצמאי באופן זאת לעשות ואופן פנים בשום

 

 לבית בואו בעת  )ההורים של הסעה או/ו מאורגנת מההסעה )הסעה תלמיד קבלת- 
 בטוחה לעלייה ודאגה להסעה התלמיד ליווי הלימודים יום בתום .לכיתה וליוויו הספר
 .ההסעה לרכב

 

 כולל ,וביצועה התלמיד לש )י"תח( היחידנית החינוכית התוכנית בתכנון השתתפות 
 של הקנייה כולל ,רפואי-והפרא החינוכי הצוות פי על ,לעצמאות חינוך תוכנית

 ככל ,העצמאי לתפקודו עד מבוגר של צמוד בליווי הדרגתית והפחתה מיומנויות
 על שמירה המבטיחות תכניות ביישום השתתפות ,כן כמו .החברתית בסביבה ,שניתן

 .התלמיד של ושלומו בריאותו
 

 ובמוסד בכיתה התלמיד לחבריו בין או לתלמיד המורה בין ישיר תקשורת ערוץ ותעודד תטפח הסייעת 
 .החינוכי

 הלימודים שנת במהלך בתלמיד הדנות צוות בישיבות השתתפות. 
 

 ל"הנ התהליכים כל ולביצוע להכנה הדרכה במפגשי השתתפות. 
 

 מתכללת שהינה מחנכת/המסגרת מנהלת ידי על יוגדר ההורים עם הקשר. 
 

 :משרה היקף
 .חלקית במשרה לעבוד ות/המבקשים יות/לסטודנטים גם מתאים , משתנה

 
  :דרישות

 הקבוע פי על וזאת ג"המל י"ע המוכרת ערך שוות תעודה או בגרות תעודת / לימוד שנות 12
 עמידה בדרישה זו()יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על  1958 ח"תשי ,גבוהה להשכלה המועצה בחוק
 .יתרון – קודם ניסיון

 
בצירוף מעודכנים בשפה העברית  יש להעביר קורות חייםלמשרה, להגשת מועמדות  הנחיות להגשת מועמדות:

)במידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי  תעודות השכלה
באוניברסיטאות בארץ( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף  השכלה גבוהה  המקובלים

 .31/12/2020עד ליום  drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל

 ייענו. או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא\הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו
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