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 17/2020 –ומבי פמכרז 

 הודעה על הצורך באיוש משרת:  עיריית בית שאן נותנת בזאת 

 

 . סייעת לגן ילדים 

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

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

 משרה  100%: היקף התפקיד

 בדירוג המנהלי   7-5: דרגת המשרה ודירוגה

 גני ילדים : יחידה

 :  תיאור התפקיד .א
 בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהלת    טיפול    

 הגן וכן בכפוף לתוכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית                                           
 ומשרד החינוך.                                          

   
 

               תחומי אחריות .ב
 

 . אחריות על סריקת בוקר בגן ובחצר )1
 אחריות על קבלת הילדים בבוקר. )2
 .הכנת הגן לקראת יום לימודים  )3
 אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.  )4
 מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.  )5
 שמירה על ניקיון הגן וסביבתו. )6
 סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן. )7
 ת העבודה של הגן. תמיכה בגנן/ת במימוש תוכני )8
 החלפת הגנן/ת בהיעדרה ובהעדר גננת מחליפה.  )9

 סיוע לגנן/ת בהכנה של חומרי עבודה ולמידה.  )10
 הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית.  )11
 השתתפות באספות הורים ובפעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו.  )12

 
 
 
 : דרישות התפקיד .ג
 . לימודשנות  12בעל/ת  )1  
 יתרון  -לימודים בתחום החינוך  )2  
 סיום קורס סייעות המאושר ע"י משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום   )3  

 תחילת המינוי.                                          
 יתרון. –ניסיון של שנתיים בתפקידי הדרכה או עבודה עם ילדים   )4  
 עבודה בצוות. יכולת   )5  



 אסרטיביות, דינמיות, אחריות, ראש גדול.  )6  
 עמידה בלחצים.  )7  

 יחסי אנוש מעולים .           )8                            
 נדרשת ערבית ברמת שפת אם. -)          שפות9                            

 
    
 
 

 :ד. מסמכים שיש לצרף לבקשה
 )        קורות חיים. 1                         
 )        תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 2                         
 )       המלצות.3                         
 )       צילום תעודת זהות. 4                         

   
 
 
 

, קורות חיים, בצירוף על גבי הטופס באתר העיריההעומד בדרישות התפקיד יגיש, מועמד/ת 

במעטפה סגורה, תוך ציון מספר המכרז, ללשכת מנכ"ל  , התעודות והאישורים הנדרשים

 בית שאן.   1עיריית בית שאן רח' ירושלים הבירה 

 .  shean.org.il-dosi@bet או דוא"ל 6664894-04בטלפון  הדס בניסטיהפרטים לבירורים: 

 13:00  בשעה 26.08.2020ועד אחרון להגשת מועמדות מ

 

 . המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד
 

 

 

 

 בברכה,

 ז'קי לוי 

 ראש עיריית בית שאן

mailto:dosi@bet-shean.org.il

