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 מכרז כ''א חיצוני מס' 29912

 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים 

 

 אגף החינוך  :היחידה

 (משרות 9 (מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים :תואר המשרה

   6-8:      מתח הדרגותמינהלי  :דרגת המשרה ודירוגה

 משרה ללא קביעות   :היקף העסקה

 (. ם למוסד הלימודיבהתא)ימים בשבוע  5-6:  מסגרת העסקה 

 חיצוני  :סוג המכרז

תפקיד המלווה לסייע לתלמיד לעלות לרכב ההסעה ולרדת   :תיאור התפקיד

הגורמים ' "להשגיח עליו בעת ההסעה וכפי שהונחה ע, ממנו

 .  המוסמכים 

 גני ילדים : ההסעות הן למסגרות חינוך מיוחד  בעיר ומחוצה לה

 .בתי ספר, מעונות , 

 הן מפוצלות קיימת  הפסקה בין ההסעה בבוקר   שעות העבודה

    .להסעה שלאחר סיום יום הלימודים

   12גילאי הילדים בהסעות נעים מגיל שנה לעד גיל . 

 מספר הילדים בהסעה על פי צרכי המערכת. 

 

 :תנאי סף

 

 :השכלה

  שנות לימוד 21 -השכלה תיכונית מלאה . 

 

 : דרישות ניסיון

  

 : דרישות נוספות

 ישור מהמשטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד א

 . 1002 –א "התשס,  המכוון למתן שירות לקטינים
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 כישורים דרושים של מלווה בהסעות ילדים :כישורים אישיים

ומעת לעת גם סדנאות , תפקיד הליווי בהסעות דורש הכשרה לעבודה

עם מקרים שונים  זאת על מנת לדעת כיצד להתמודד, והכשרות נוספות

התפקיד הוא אחראי מאוד מאחר והוא כולל עבודה . נפוצים במסגרת ההסעה

ההסעה לא תוכל לצאת ללא מלווה ולכן , לעיתים בחינוך המיוחד, עם ילדים

מלווה בהסעות ילדים עובד לפי נהלים מוגדרים והוא . חשוב שלא לאחר

 . מוכשר לדעת מה לעשות בכל סיטואציה ומצב

 :כישורים מקצועיים

, זמינות, קפדנות ודייקנות בביצוע, אמינות ומהימנות, גישה חמה לילדים

עמידה בלחץ , מרץ ופעלתנות ,  ערנות  ודריכות בהשגחה על הילדים, סבלנות

 . זמן ושחיקה נכונות לעבודה בשעות  לעיתים לא קבועות

 
 

 סגן מנהל אגף לוגיסטיקה ומנהל במינהל חינוך :כפיפות

 .המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד :הערה

 

 

בצירוף קורות חיים , מאתר העירייה להורידאותו ניתן , ג טופס"המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע

   . 0010:בשעה     9901219992 דות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך ותעו

 

או במייל  04-6478952/809. בטל ורורדיאנה ' ייה לגבבעיר ניהול הון אנושילבירורים יש לפנות לאגף 

diana@nallit.org.il. 

 


