
 

 

  

 

 2020/22 –מס'   פומבי מכרז 

  הגיל הרך רכזת
 י ילדיםוגנ

 ת בית שאןיעירי
 



 

 2020/22מס'  פומבי מכרז 

עיריית בית שאן נותנת בזאת  
 הודעה על הצורך באיוש משרת:  

 

 רכזת הגיל הרך וגנ"י  

   משרה 100%: היקף התפקיד

 המשרה כפופה לאישור ותקצוב משרד החינוך 

 דירוג חינוך ונוער : המשרה ודירוגהדרגת  

 חינוך : יחידה

 מנהל אגף החינוך   כפיפות:

 : תפקידתיאור ה . א
 המסגרות בעיר. את כל ל ולהכ 0-3טיפול בילדים גיל  •
 אחראי לקביעת פריסה של גני הילדים ולביצוע רישום ושיבוץ של הילדים לגנים.  •
 (עוזרות וממלאות מקום). אחראי להפעלת גני ילדים ובכלל זה שיבוץ עובדים  •
 תחזוקת גני הילדים, פיקוח ובקרה על תכנית עבודה ועל סדר יום בגן וכו'. •
 אחראי לארגון השתלמויות לעובדות בתיאום עם יחידות כוח אדם. •
 אחראי למילוי דיווחי נוכחות והיעדרות של העובדות. •

 
   

     :מטרות התפקיד . ב
 
 . בתחום החינוךשותפות בגיבוש המדיניות  ) 1  
 שותפות למימוש המדיניות בגיל הרך בהתאם למדיניות המקומית   ) 2  

 בהלימה להנחיות משרד החינוך ומשרד הכלכלה.                                         
 פיקוח על הפעלת המערכת החינוכית של ילדים מגיל לידה עד גנים   ) 3  

 .(כולל) פיתוח וטיפול כ"א במערכות הגיל הרך.                                          
 
 

 :    סף ותנאי השכלה .ג
 
 . הוראה ותעודת אקדמי תואר בעל ) 1  
 .וגנ"י הרך הגיל בתחום לפחות מקצועי ניסיון שנות 3 ) 2  
 .ישירה בכפיפות עובדים צוות בניהול לפחות ניסיון שנות 3 ) 3  
 

         
 
 
 



                    
   

   דרישות נוספות: . ד
 officeידע ביישומי מחשב ובתוכנות   .1
 גרתיות נכונות לעבודה בשעות בלתי ש .2
 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. .3

 
 

 
  

 :מסמכים שיש לצרף לבקשה ד.
 )        קורות חיים. 1                          
 )         טופס שאלון אישי 2                          
 )        תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 3                          
 . במידה ויש – )       המלצות4                          
 )       צילום תעודת זהות. 5                          

   
 
 
 

, בצירוף  על גבי הטופס באתר העיריה מועמדותו העומד בדרישות התפקיד יגישמועמד/ת 

   הקורונה משבר בשל בלבד ל"בדוא  תהיה ההגשה , הנדרשים מסמכיםה

 . dosi@bet-shean.org.il ל"לדוא

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

 13:00  בשעה 15.11.2020ועד אחרון להגשת מועמדות מ

 .לגברים ונשים כאחד מכרז מנוסח בלשון זכר אך מופנה ה
 

 

 

 בברכה, 

 ז'קי לוי 

 בית שאן ראש עיריית  

mailto:dosi@bet-shean.org.il

