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מועצה מקומית גדרה
דרושים עוזרי חינוך
נמסרת בזאת הודעה על  30משרות פנויות עפ"י הפירוט הבא:
מחלקה-
תיאור המשרה-
היקף המשרה-
מספר מכרז -
דירוג ודרגה -

אגף החינוך
עוזרי חינוך
על פי צרכי בית הספר
40/20
משרה שעתית

תיאור התפקיד-
• עוזר החינוך מיועד לסייע בכיתות הרגילות בשכבות ג'-ד' ,בנוסף לעבודת עובדי
ההוראה.
• מנהל בית הספר רשאי להקצות את משאבי ההוראה באופן שונה ולהיעזר בעוזר
החינוך בשכבות הגיל האחרות ,בהתאם לשיקול דעתו המקצועית.
• עוזר החינוך יסייע להוראה של המורה ויעבוד בקבוצות של עד  18תלמידים למעט
מקרים חריגים שיאושרו ע"י מנהל/ת המחוז ,באשר לגודל הקבוצה .על פי משימות
שיוגדרו לו ע"י המחנכת/המורה המקצועי.
• עוזר החינוך יפעל בהתאם לתוכנית העבודה שתקבע על ידי מחנכת הכיתה או המורה
המקצועי.
• עוזר חינוך יעב וד באופן פרונטאלי עם קבוצות תלמידים קבועות ככל הניתן .בהיקף
שייקבע על ידי בית הספר בשיתוף הרשות/הבעלות.
• מנהל בית הספר רשאי להורות לעוזרי החינוך להשתתף בתורנות בהפסקה ובשאר
פעילויות בית ספריות.
• עוזרי החינוך ישתתפו בתהליכי הנחיה והכשרה במתווה שיקבע משרד החינוך
בהיקף של  15שעות בשנת הלימודים תשפ"א.
• עוזרי החינוך ינהגו על פי כל נהלי וכללי ביה"ס ,לרבות הנחיות "אורחות החיים"
בעת קורונה.
תנאי סף –
עוזר/ת החינוך יבחר על פי אחד מהקריטריונים הבאים לפחות:
. 1סטודנטים שסיימו לפחות  80%מהדרישות לתעודת הוראה.
. 2סטודנטים להוראה – "פרחי הוראה" בסמינרים ובמכללות בשנה השנייה או השלישית
ללימודיהם.
. 3בעלי ניסיון של מילוי מקום במערכת החינוך לפחות שנה אחת ובהמלצת מנהל/ת ביה"ס.
. 4מדריכים בעלי ניסיון בהפעלת תכניות חינוכיות או תכניות העשרה במוסדות החינוך.
. 5בעלי תואר ראשון ,רצוי עם ניסיון בעבודה עם ילדים.
. 6בוגר/ת צבא בתפקיד מורה חייל/ת ,מדריך החינוך וההדרכה.
כפיפות:
כפיפות מקצועית ומנהלתית – מנהלת אגף חינוך ו/או מנהלת בית הספר.

בקשה למועמדות יש להגיש ב 5 -עותקים בלשכת מנכ"ל המועצה עד לתאריך:
 26.11.2020בשעה .12:00
טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה או באתר המועצה.
אשת קשר – שרון בן זוהר ,טלפון ישיר08-8593548 :
ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
הבהרה :הרשות או מפעיל התכנית מטעמה מחויבת לדרוש ,טרם קליטה וכתנאי לה ,מכל
עוזר חינוך אסמכתאות על הכשרה (אישורים מהמוסד המכשיר) ניסיון וכן אישור בהתאם
לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א  2001ולשמור אותם אצלה.
הבהרה :תקופת ההעסקה אינה מקנה ותק ,קביעות או זכויות אחרות.
העבודה היא לתקופה קצובה וללא קביעות.
אין בתקופת ההעסקה כדי להקנות לעובד זכות להתמודד במכרזים פנימיים.
לידיעת המעומדים ,המשרות כיום מאוישות על ידי עובדים זמניים.

בכבוד רב,
ליאור מדהלה
מנכ"ל המועצה
העתק:
יואל גמליאל – ראש המועצה.
רוחמה גרשון -יו"ר ועד העובדים.

