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 -מטפלת בגני ילדים
 ת בית שאןיעירי

 



 

     10/2020מס'       ומבי פמכרז 

   נותנת בזאת הודעה על הצורך באיוש משרת:  ,  עיריית בית שאן 

 .מטפלת גני ילדים              

זאת בהתאם  להפך.כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן 

 1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 

 משרה 100% :היקף התפקיד

 : מתנ"ס / החברה כלכלית  כפיפות

  . תיאור התפקיד :א

 . שותפה מלאה בצוות גן הילדים1
 הכנת הגן לקראת קבלת הילדים. 2
 הכנה או הגשת ארוחת הבוקר. 3
 עבודה, למידה ומשחקיםהכנת חומרי  . 4

 שמירה על סדר וניקיון הגן והסביבה .5
 השגחה והפעלה של הילדים במהלך היום. 6
 קשר עם הורים .7
   עזרה לגננת במטלות השוטפות של הגן. 8
 : דרושים כישורים .ב
 יתרון. –תעודת בגרות  שנות לימוד. 12 תיכונית השכלה )1  
 .תקינה בריאות )2  
 .לפחות 1סוג  –תעודת מטפלת  )3  
 שנים לפחות בעבודה עם גיל הרך. 3 ניסיון )4  
  תוך שנה. 2התחייבות לקורס מטפלות שלב  )5  
 ע"פ תוכנית עבודה מותאמת -בעלת יכולת עבודה עם קבוצת ילדים)           6  

                                             לכל  ילד.                                                             
  מסוגלות לבנות יחסים הולמים עם הורים. )7  
 בעלת יכולת הקשבה וקבלת הדרכה. )8  
  : אישים כישורים .ג

 אמינות, אחריות , יציבות, מהימנות אישית, בעלת יחסי אנוש  אוהבת ילדים.
 

הצהרה עבודה במוסדות לימוד מלא וחתום.( נספח למסמכי המכרז יש לצרף  ולהגיש את  נספח 
 א')

, קורות חיים, בצירוף על גבי הטופס באתר העיריהגיש, תהתפקיד מועמדת העומדת בדרישות 
 למשרדי מתנ"סהתעודות והאישורים הנדרשים, במעטפה סגורה, תוך ציון מספר המכרז, 

 .  50,שדרות הארבעה בית שאן  
 הפרטים לבירורים:

 .  shean.org.il-___reem@bet או   דוא"ל 5553543-052מקלאדה  בטלפון  ריםהגב' 
  –מועמדות יש להגיש במשרדי המתנ"ס 

     16:00-19:00, 08:00-14:00ה' בין השעות -שעות פעילות בימים א'
 __13:00___ בשעה __30.07.2020תאריך אחרון להגשת מועמדות ____

 .המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד
 

 

mailto:___reem@bet-shean.org.il


 
 עבודה במוסד חינוך– נספח א'

 
 2001-לקטינים, התשס"אעל פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות 

 ועל פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך
 
 

אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 כלהלן:
 

"), אני מכהן כ________________ החברה__ (להלן: "אני נציג _________________ .1
 בחברה, ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם החברה, את המפורט להלן.

 
הריני מתחייב כי החברה תבדוק ותעסיק עובדים לצורך העבודה נושא מכרז זה, רק ככל שאין  .2

מתאים ממשטרת ישראל להם עבר פלילי בעבירות מין, ולצורך כך מתחייבת החברה לקבל אישור 
לכל עובדיה שיעבדו במוסד החינוך המדובר. ידוע לי כי אי עמידה עובדים בניגוד לאמור בסעיף 
זה,  תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם 

 עמה.ההתקשרות. הריני מתחייב להציג את אישור משטרת ישראל על פי דרישת העיריה או מי מט
 
ידוע לי ואני מתחייב כי בכל מקרה של בניה בזמן לימודים אקבל הנחיות ממהנדס העיריה  . 3

 וממינהל הבטיחות במוסדות חינוך של העיריה.
 
אני מתחייב להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של חומרים, כלים  . 4

ן שטח המוסד לאתר הבניה תיבנה גדר הפרדה וציוד מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד. בי
 2קשיחה, אטומה ויציבה מלבנים, מלוחות עץ או מחומרים דומים. גדר ההפרדה תהיה בגובה של 

מ' לפחות, והיא תבטיח הפרדה מוחלטת בין אתר הבניה לשטחי משחק או פעילות. הצד הפונה אל 
ללא בליטות או מסמרים, חוטי ברזל אזור משחק הילדים ו/או פעילות מוסד החינוך יהיה חלק ו

או מפגעים אחרים. הגדר לא תיבנה מרשת, בד או פח גלי. על הגדר ייתלה שילוט "סכנה! כאן 
בונים! אין כניסה". כל בור, שקע או מקום שקיימת סכנה לנפילה לתוכו או ממנו יגודר לבטח כדי 

 למנוע סכנה של נפילת תלמידים.
 

 
 

 
        _________________________ 

 חתימה                          
 
 

 אישור עו"ד
 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי 
שברח' _____________________ מר/גב' ___________________________ אשר 

____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. 
לתת תצהיר זה בשם _________________ (להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.
 

 
 חותמת ___________________   עו"ד ____________________

 
 


