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הנדון :הגדרת תפקיד סייעת אומנות בבי''ס שחף
אנו פונים לקבלת מועמדת לתפקיד סייעת אומנות בבית ספר שחף .
תואר התפקיד:
סייעת בשיעורי אומנות בבית ספר לחינוך מיוחד .
תאור התפקיד:
 סיוע בתחום האומנות -לימודי ,חינוכי ,טכני לתלמיד ,בצורה פרטנית ,קבוצתי ו7אוכיתתי  ,על פי הנחיית המורה לאומנות והנהלת ביה"ס .
 סיוע בהקניית מיומנויות ותרגולן לכלל התלמידים הלומדים אומנות ,על פי הנחייתמורה לאומנות והנהלת ביה"ס .
עזרה בחשיפת התלמידים לחוויות אומנותיות ויצירתיות ,הנאה ,ביטוי עצמי ,התנסות
חיובית בחווית האומנות.
 עזרה בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה וארגון חיי הכיתה ,עפ"י הנחייתמורה לאומנות והנהלת ביה"ס .
 השתתפות בישיבות צוות בית הספר ,אספות הורים וביקורי בית ,שלא בשעותהלימודים ועל פי דרישת ביה"ס כפי שיוטל ע"י הנהלת ביה"ס ובאישור הרשות
המקומית .
 הגשת עזרה פיסית לחניכים מוגבלים מבחינה מוטורית . דאגה לסביבה נקייה ,בטיחותית ונעדרת סכנות – "החזקת" כיתת האומנות הכוללשטיפה של החדר פעם בשבוע בסוף יום הלימודים או ע"פ הצורך.
 לקיחת חלק משמעותי בהכנת תפאורות לאירועים וחגים ,להעשרת בית הספר ,לכיתות,לפעילויות ייחודיות הכל ע"פ הנחיית מורה לאומנות ובתאום עם מנהלת בית הספר.
 השגחה על החניכים בעת פעילות בחצר ובכיתה ,עפ"י הנחיות הנהלת ביה"ס ובהתאםלחוזר מנכ"ל (תורנויות) .
 מעורבות בחיי ביה"ס עפ"י הצרכים המשתנים .דרישות התפקיד:
השכלה 07 :שנות לימוד.
ניסיון מקצועי :עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בתחום האומנות -חוגים ,הפעלות ועוד .
נדרשים למילוי התפקיד כישורים טכניים בתחום האומנות ברמה גבוהה.
העדפה לכאלה שעבדו בחינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט .
כישורים אישיים נוספים :סמכותיות ,סבלנות ,אמפטיה ,אחראית קפדנית,יוזמה ,כושר
לטפח יחסים בין אישיים ,כושר התבטאות בכתב ובעל פה ,אמינות ומהימנות ,יכולת ארגון
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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ויצירתיות .
תנאי העסקה:
עובדת הרשות המקומית .
היקף משרה:
 78שעות שבועיות 81% ,משרה .
תחילת עבודה:
מיידי .
כפיפות משרה:
מנהלת בית ספר שחף  ,מורה לאומנות.
ועדת קבלה:
המועמדת אשר עומדת בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה 7קבלה של
משרד הפנים .
על המועמדת למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
במייל  pircha@j-v.org.ilאו באתר המועצה בכתובת  www.j-v.org.ilתחת הכותרת
מכרזים  ,לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים
מפורטים ומודפסים ,ולמסור במעטפה סגורה במשרד מנכ"ל המועצה עד ולא יאוחר
מיום . 01.8.02
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון נקבה ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

בברכה,
דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
העתק:
עידן גרינבאום  -ראש המועצה
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