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האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות

סייע לתלמידים בחינוך משולב
נתוני המשרה
(סעיף תקציבי ).210.0112..1
סוג תפקיד :התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.
תיאור התפקיד
ייעוד:
סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
תחומי אחריות:
 .1מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו.
 .2תיווך פדגוגי לתלמיד.
 .3עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,הנגזרים מתחומי האחריות:
 2.מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו
א.

דאגה לניקיונו האישי של התלמיד ,לניקיון סביבתו ולרווחתו של התלמיד.

ב.

סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בפעולות יומיומיות.

ג.

השגחה על התלמיד בעת פעילות בחצר ,בכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית
הספר ,על פי הנחיות הנהלת בית הספר וצרכי התלמיד.

ד.

ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר ,במסגרת
שעות הלימודים.

ה.

סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמידים ,על פי הנחיותיהם.

ו.

השתתפות בפעילויות חברתיות המתבצעות במסגרת החינוכית.

 20תיווך פדגוגי לתלמיד
א.

ליווי התלמיד ומעקב אחר מילוי מטלותיו בכיתה.

ב.

מתן סיוע והסבר לימודי וחזרה על הנאמר בכיתה לצורך חיזוק הישגי התלמיד.

ג.

סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד.

ד.

מילוי המשימות הניתנות במסגרת תל"א (תוכנית לימודית אישית).

 23עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים
א.

עדכון המחנכת והצוות הפדגוגי אודות תפקודו של הילד בשגרה ובאירועים חריגים.

ב.

השתתפות בישיבות תקופתיות עם הצוות הפדגוגי ועם הפיקוח וההדרכה בחנ"מ לקבלת
הנחיות ומסירת מידע שוטף אודות התלמיד בהתאם לתל"א.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א .טיפול פיזי בילדים.
ב .עבודה בצוות.
1

משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי
האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות
כפיפות:
כפיפות מקצועית למנהל בית הספר.
כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות.
תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה:

השכלה:

 12שנות לימוד.

קורסים והכשרות מקצועיות:

סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.

שפות:

בהתאם לצורך.

יישומי מחשב:

-

רישום
מקצועי:

לא נדרש.

ניסיון
מקצועי:

לא נדרש.

ניסיון
ניהולי:
רישום
פלילי:

1

לא נדרש.
היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין,
תשס"א.2001-
לפי סעיף  11לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט:1111-
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

הגבלת
כשירות:



הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.



הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי
לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.



הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה
מזיקה על תלמידים.

1

באחריות הרשות המקומית להעביר את הסייע קורס עזרה ראשונה בטרם כניסתו לתפקיד.
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נספח ב' -סייע לתלמידים בחינוך משולב  -הוראות הדין
הקיים וחוזרי מנכ"ל
חוזרי מנכ"ל
חוזר מנכ"ל של משרד החינוך תשע"ב–  1.2-31סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות
לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל.
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