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 מכרז כ''א חיצוני מס' 98918

 לתפקיד סייע9ת מחליפה קבועה בגן ילדים 

 

 אגף החינוך  :היחידה

 (משרות 8)ת מחליפה קבועה בגן ילדים /סייע :תואר המשרה

 שנות לימוד  21לסייעת בוגרת  6-8או  5-7:     מתח הדרגותמינהלי    :דרגת המשרה ודירוגה

 ( 07:70-26:70: סגרת עבודה מ)לפי השיבוץ בגנים  :היקף העסקה

 חיצוני  :סוג המכרז

סייעת לגננת שאין לה גן קבוע המועסקת דרך קבע באותה שנת לימודים  :תיאור התפקיד
תפקידה מוגדר כתפקידה של . כמחליפה לסייעות לגננות בימי חופשתן

 .סייעת הגננת הקבועה
. ת בגןמתן סיוע ועזרה לגננת בכל פעולותיה עם הילדים בעת השהו

סיוע לגננת בקישוט הגן . הקפדה בניקיון הגן על ציודו ועל מתקניו
 .עבודה ביום לימודים ארוך ועוד. והכנתו לפעולות החינוכיות

 

 :תנאי סף

 

 :השכלה

 שנות לימוד 21 -השכלה תיכונית מלאה. 

 התחייבות , לסייעת חדשה. עמידה בהצלחה בקורס סייעות
 .ייםלסיים את הקורס בהצלחה תוך שנת

 
 :מ"רצוי עמידה בהצלחה בהשתלמויות הר :השתלמויות

 קורס בעזרה ראשונה. 

 השתלמות בטיפול בילדים לגיל הרך. 
 

 :הגבלת כשירות

 

 : 2161-ט "תשכ, לחוק פיקוח על בתי הספר  26לפי סעיף 

 :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה

 ון המדינההורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטח 

  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 התלמידים
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 : דרישות נוספות

  אישור מהמשטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין
 .1002 -א "התשס, במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים

 

ערנות , קפדות ודייקנות בביצוע, אמינות ומהימנות, חמה לילדים גישה :כישורים אישיים
מרץ , כושר ניהול משק בית מסודר, ודריכות בהשגחה על הילדים

 .ופעלתנות
 יתרון –ות שליטה בשפ . 

 

 מנהלת מחלקת גני ילדים  :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     9101811912 דות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך ותעו

 

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

diana@nallit.org.il. 

 


