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 ' אב, תשפ"בד
 2022אוגוסט,  1

 והגניםבתי הספר בדרושים/ות סייעים/ות צמודים לילדים 

 
  .איוש המשרות והיקפן מותנה באישור משרד החינוך* 
 הנ"ל. תפקידים שהגישו מועמדות לבמידה ויפתחו משרות חדשות הן יאוישו מתוך המתמודדים * 

 
  :רוט המשרותיפ
 

 ביה"ס גוונים )מתחם נעמן( : 

 ימים,  5ילדים(,  2ש"ש ) 19סיוע על רקע נפשי, 
 

 ביה"ס גוונים )מתחם נעמן( : 

 ימים,  5ילדים(,  2ש"ש ) 19סיוע על רקע נפשי, 
 

 מתחם נעמן( : רגבה ביה"ס 

 (ימים 5ש"ש ) 28סיוע על רקע נפשי, 
 

 :  סולם צור )גשר הזיו( ביה"ס 

 (ימים 5ש"ש ) 25, תקשורתיסיוע על רקע 
 

 ביה"ס חופי הגליל )גשר הזיו(: 

  .ימים 5ש"ש,  24סיוע על רקע תקשורתי, 
 .ימים 5ש"ש,  20ל רקע תקשורתי, סיוע ע

  .ימים 5ש"ש ,  32סיוע על רקע התנהגותי ורגשי ) שני ילדים(, 
 

 ( : ביה"ס מעלה ההר )מצובה

 ימים  5ש"ש.  17סיוע על רקע נפשי, 
 .ש"ש 26סיוע על רקע תקשורתי, 

   .ש"ש 30סיוע על רקע רפואי, 
 

 ביה"ס נטעים )בית העמק( : 

 ימים  5ש"ש  32י )שני ילדים(, סיוע על רקע רגשי+ לימוד
 ימים  5ש"ש,  25סיוע על רקע התנהגותי, 

  .ימים 5ש"ש,  25סיוע על רקע רפואי , 
 

 ביה"ס חורשה )מתחם נעמן(:

  .ימים 5ש"ש,  20סיוע על רקע תקשורתי, 
 

 ביה"ס שייח )עמקא(: 

 ימים.  5ש"ש,  28סיוע על רקע נפשי, 
 ימים.  5ש"ש,  28סיוע על רקע מחלה מיוחדת, 

 
 ביה"ס שלום עליכם )בצת( : 

 .ימים  5ש"ש,  24סיוע על רקע נפשי, 
 

 ביה"ס יסודי דנון : 

 .ימים  5ש"ש,  17סיוע על רקע נכות פיזית ,  - החלפה בחל"ד
 

 גן בוסתן: 
 חובה ! –ימים בשבוע.  6ש"ש,   35סיוע על רקע מחלה מיוחדת ,

 
 גן לראש הנקרה:

 ימים  5ש"ש,  42סיוע על רקע תקשורתי ועל רקע עיכוב התפתחותי )שני ילדים( ,
 

 גן בית העמק:

 ימים. 5ש"ש,   23ל רקע תקשורתי,סיוע ע
 ערמשה: גן 

 ימים.  5ש"ש,  25סיוע על רקע מחלה מיוחדת, 

mailto:Hr_1@mta.org.il
mailto:Hr_2@mta.org.il


 
 228000מועצה אזורית מטה אשר ד.נ. גליל מערבי, מיקוד 

 04-9879752פקס:  04-9879405/414/620/764: טלפון -משאבי אנוש 
Hr_1@mta.org.il  Hr_2@mta.org.il    hr_4@mta.org.il  hila@mta.org.il 

 

\\mahr\hr-docs\סייעים צמודים בתי ספר \2022גיוס עובדים \גיוס עובדים\משאבי אנוש

 docx.1413161\וגנים
 

 גן נס עמים :  

 ימים.  5ש"ש,  21סיוע על רקע תקשורתי,  

 
  :יוע צמוד לילדים בעלי צרכים מיוחדיםס

 * יכולת למתן סיוע, תיווך והגשת עזרה לימודית, ליווי והשגחה. 
 לימודיות.* יכולת לפיתוח מיומנויות של התארגנות לקראת משימות 

 * יכולת להוות דמות סמכותית ומיצבת גבולות. 
 * יכולת למתן ליווי והשגחה בעת הפסקות ופעילות בלתי פורמלית בבית הספר.  

 * בריאות תקינה, כושר גופני ויכולת לעבודה פיזית. 
 * כושר למידה ונכונות לקבלת הדרכה מקצועית 

 * בשלות להתמודדות עם מצבים מורכבים.
 

  :ות התפקידדריש
 חובה ! יש לצרף העתק התעודה. –שנות לימוד 12*  בוגר/ת 

 יש לצרף את -* סיום קורס עזרה ראשונה, או נכונות להשלים קורס כנ"ל טרם הכניסה לעבודה
 העתק התעודה לקרות החיים.    

 * יתרון לבעלי ניסיון רלוונטי בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. 
 ונכונות לקבלת הדרכה מקצועית .*  כושר למידה 

 *  יכולת ליצירת קשר אישי טוב עם הילדים וההורים. 
 *  יכולת עבודה בצוות.

 *  סבלנות רבה, יכולת הקשבה ולמידה.
               *  יכולת להצגת אישור ממשטרת ישראל בגין העדר הרשעה בעבירות מין )בהתאם לחוק(.

                              

 מכרזים.  –לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר 
region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matte  - 8/8/2022 -הגשה עד לתאריך  

   לוועדת קבלה.מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו 
 
 

 דוידוביץמשה                                                             
 ראש המועצה                                                                                          
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