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   בחטיבת ביניים  הוראה  ת/עוזר שם משרה:

 7369: קוד משרה

 07/09/2020  תאריך פרסום המשרה:

 (רמלה ליד) ם"רמב יד  :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

 ט'( לילדים עם קשיים נפשיים והתנהגויות מאתגרות -חטיבה )ז' -מיוחד לחינוך ספר בבית משרה  הינה ל"הנ  המשרה

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

 לתלמידי בית הספר, השתתפות בישיבות צוות ובפעילויות בית הספריות.  

 זיקה לעולם האוכלוסיות המיוחדות, סבלנות, יכולת הכלה, הגדלת ראש, לקיחת אחריות,  :   דרישות סף

 אין צורך בניסיון. 

 

   - תנאי עבודה

   8:00-11:45ו'  8:00-16:00ה' -אמשרה מלאה    : שעות עבודה

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

 חפיפה עם המורה. :   נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

 ניידות עם רכב   :דרכי הגעה

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

 לא ידוע :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 :   סביבת עבודה פיזית 

תנאים פיזיים: משתנים. יש להיערך לכל תנאי פיזי גם פנים וגם חוץ  –משתנה   מיקום:

וי, הרגעה, הסברה של חומרי הדרכה, ליועם התלמידים:   אינטראקציה רבהעבודה בצוות, :  סביבת עבודה חברתית

 אינטראקציה רבה עם המורה.   .לימוד

 יש צורך לעמוד בקצב של הילדים ולעשות איתם הכל.  -עבודה פיזית:  דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

  שימוש בשמיעה •

 תקינה/ מתוקנת 

 שימוש במגע  •

עמידה וישיבה  •

 לסירוגין

 

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 זמן תגובה מהיר •
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:  דרישות קוגניטיביות

 

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 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 •

בדיקת  -יכולת בקרה •

 טעויות

 חשיבה מתמטית  •

 

 

 

 

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

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

 

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