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   בבי"ס רב גילאי  הוראה  ת/עוזר שם משרה:

 7368: קוד משרה

 07/09/2020  תאריך פרסום המשרה:

 אפעל רמת   :יישוב 

  בני, לילדים שירותים מספק. מוגבלות עם לאנשים שירותים מתן  בתחום ומוביל גדול ארגון : תיאור פעילות הארגון

 .  וההשמה התעסוקה, החינוך, הדיור בתחומי, אוכלוסיות ממגוון  רחבה ארצית בפריסה מסגרות בעשרות ובוגרים נוער

ובו לומדים ילדים על הרצף   21עד  6המשרה הנ"ל הינה משרה בבית ספר לחינוך מיוחד, בי"ס רב גילאי מגיל 

 מילדים עצמאיים ועד לילדים הזקוקים לטיפול סיעודי.  -שונות האוטיסטי ברמות תיפקוד

ליווי כיתה במהלך השנה במקביל למחנכת או מורה מקצועית בכיתה, סיוע בפן הלימודי והחברתי  : תיאור התפקיד

טיפול סיעודי בחלק מן הילדים, מתן מענה ברמה הרגשית לתלמידים )שלעיתים כולל השתלטות  לתלמידי בית הספר, 

 השתתפות בישיבות צוות ובפעילויות בית הספריות.  על התפרצויות וכדומה(, 

 כוח פיזי. זיקה לעולם האוכלוסיות המיוחדות, סבלנות, יכולת הכלה, הגדלת ראש, לקיחת אחריות, :   ת סףדרישו

 אין צורך בניסיון. 

   - תנאי עבודה

, בימי שישי  16:30עד  7:30ה' העבודה בין השעות -בין שלושה לחמישה ימי עבודה בשבוע. בימים א'  : שעות עבודה

 .  7:30-12:45עבודה בין השעות 

 .  בריאות  הצהרת  על וחתימה פלילי רישום היעדר אישור  הבאת, פרונטלי ראיון, טלפוני ראיון תהליך המיון:

 חפיפה עם המורה.   :ה לתפקידנדרשת בכניס הכשרה

 תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

 ₪ לשעה + קרן השתלמות + תנאים סוציאלים   31.70  :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 לא ידוע :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

    :סביבת עבודה פיזית

 גם פנים וגם חוץ  –מיקום: משתנה  

משתנים. יש להיערך לכל תנאי פיזי תנאים פיזיים:

  חומרי  של הסברה, הרגעה, ליווי, הדרכה:  התלמידים עם רבה  אינטראקציה,  בצוות עבודה  :סביבת עבודה חברתית

 . המורה עם רבה אינטראקציה. לימוד

יש צורך ביכולות פיזיות  , ובנוסף,הכל איתם ולעשות הילדים של בקצב לעמוד צורך יש -עבודה פיזית:  דרישות פיזיות 

 שמאפשרות גם טיפול סיעודי בחלק מהילדים.  
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  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

  בשמיעהשימוש  •

 תקינה/ מתוקנת 

 שימוש במגע  •

עמידה וישיבה  •

 לסירוגין

 כפיפה או כריעה •

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

   חהפעלת כו •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 זמן תגובה מהיר •

 

:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 קשב חלוקת 

 זיכרון לטווח ארוךיכולת  •

 יצרתיות  •

 הפעלת שיקול דעת •

 תכנוןיכולת   •

 יזימה  •

 תזמון  •

 פתרון בעיותיכולת  •

 קריאה •

 כתיבה  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 הבנת הוראות בטיחות  •

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

 יכולת למידה •

 ראייה מערכתית •

 

 

 

 יחסי אנוש טובים  ,כושר ביטוי טוב בע"פ ילדים,  עם טובה  תקשורת  ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

   , יכולת הכלה, יכולת להתמודד עם מצבי לחץ. אחריות  ,סובלנות מוטיבציה לעבודה, ,התמדה :  דרישות רגשיות

 

 *המעסיק נכון לעשות התאמות* :  מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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