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למועצה מקומית גדרה דרושים מלווים וממלאי מקום
מלווים בהסעות למוס"ח
המועצה המקומית גדרה מקימה מאגר של עובדים זמניים לתפקידים הנ"ל .השכר
ישולם עפ"י הוראות השלטון המקומי  /הוראות משרד הפנים.
העבודה אינה מקנה קביעות ולא מחייבת המועצה כלפי העובד/ת בשום צורה.
לכל המעוניין/ת יש ליצור קשר עם רכזת ההסעות -הגב' שלה עקיבא ,בטלפון
.08-8593563
תיאור התפקיד -
 ליווי בהסעות תלמידים למסגרות השונות בגדרה ומחוץ לה.
תחומי אחריות:
 .1המלווה יהיה נוכח בכל מהלך ההסעה.
 .2המלווה יחזיק בידיו את רשימת התלמידים מהרשות המקומית המיועדים להיות
מוסעים באותה הסעה .רשימה זו תכלול את שמות הילדים ,כתובותיהם ,מספרי הטלפון
של הבית ושל מקום עבודת ההורים ,את שם המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ,נקודת
איסוף ונקודת הורדה.
 .3המלווה יסייע לתלמידים לעלות ולרדת מהרכב ,ויקפיד שיעשו זאת רק בנקודות שנקבעו
מראש .אין לעלות ולהוריד תלמידים במקומות מזדמנים ולא מתוכננים.
 .4על המלווה לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ליד פתח היציאה והכניסה של הרכב.
 .5המלווה יקפיד שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת ,ויוודא שכל התלמידים
הממתינים להסעה יעלו על הרכב.
 .6במהלך הנסיעה יקפיד המלווה כי התלמידים ישבו במקומותיהם ,חגורים בחגורת
בטיחות ,ולא יוציאו את הראש או הידיים מהחלונות.
 .7המלווה יקפיד שהתלמידים ירדו מהרכב בפתח הגן או בית הספר או בנקודת ההורדה
שסוכמה מראש .בשום מקרה אין להוריד תלמידים במקום שהם צריכים לחצות כביש
כדי להגיע ליעדם.
 .8בסיום ההסעה יבדוק המלווה אם לא נשאר תלמיד בתוך הרכב .כמו כן ,יש לוודא שלא
נשאר תלמיד במוסד החינוכי לפני סגירתו.
תנאי סף:
 ידע בשפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה. ללא עבר פלילי. בני  18ומעלה. -בעלי יחס חם לילדים ויכולת ליצור קשר איתם.

הגבלת כשירות:
לפי סעיף  16לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט:1161 -
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו איןהעובד ראוי לשמש עובד חינוך.
 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.רישום פלילי:
היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין ,תשס"א.2001 -
כפיפות:
כפיפות מקצועית ומנהלתית – רכזת ההסעות.
הבהרות:
 .1ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 .2השיבוצים ייקבעו לפי צרכי המערכת ע"י אגף החינוך ו/או אחראית ההסעות.

בכבוד רב,
ליאור מדהלה
מנכ"ל המועצה
העתק:
יואל גמליאל – ראש המועצה.

