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 . ילדים ניסייעת/סייע לג קול קורא לתפקיד
 
 

 תיאור התפקיד:
 

 .פתיחת שערי הגן וקבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות המקדימה בגן 

  סיוע לגננת בטיפול בילדים וביצוע פעולות עם הילדים בעבודות שונות ובפעילויות
 שונות, בהתאם לצורך על פי הנחייתה והדרכתה של הגננת.

 חומרי עבודה ולמידה, אביזרים מתאימים לפעילות  – לימודיםלקראת יום  הכנת הגן
 פדגוגית מתוכננת. 

 .אחריות על תחום הזנת הילדים בגן 
 .עבודה פדגוגית עם קבוצות ילדים ע"פ הנחיית הגננת 
 על ניקיון הגן ועל הסדר והארגון  שמירה   -ות לניקיון ולאחזקה שוטפת של הגן אחרי

 ים בשעות השהות של הילדים בגן.של הציוד והאביזר
  טיפול פיזי והיגייני בילדים )כגון: עזרה בהחלפה, בהפשטה ובהלבשה, עזרה ברחיצה

 וד הילדים לטפל בעצמם. ונטילת ידיים(, תוך עיד
 ילדים בפעולות יצירה או משחק, על פי תיאום עם הגננת.תמיכה בקבוצות ה 
  וילדים ובחגיגות, בהתאם לתכנית באסיפות הורים, בפעילויות הורים  השתתפות

 הפדגוגית של הגן.
 בודות קישוט ובסידור הגן לקראת חגיגות, מפגשי הורים, ימי הולדת, סיוע לגננת בע

 ערבי חגים ואירועים אחרים וניקיון הגן אחריהם.
 .השתתפות במפגשי הורים בשעות אחה"צ 
 .עבודה בקייטנות חנוכה/פסח ובחופש הגדול 
 שעריו לאחר ווידוא הימצאות ילדים. סגירת הגן ונעילת 

 
 על פי צרכי המערכת -היקף משרה

 מנהלי -דרוג
 + 7 – 4 -דרגה

 מנהלת מחלקת הגנים -כפיפות
 

 תנאי סף:
 .חובה  –שנות לימוד  12בוגר/ת  -
בעל/ת תעודת קורס סייע/ת בגני ילדים, או התחייבות לקורס סייע/ת, תוך שנתיים ימים  -

 .ע/תמתחילת ההעסקה ע"ח הסיי
 יתרון -של חצי שנה, בעבודה עם ילדים ניסיון קודם -
 שליטה מלאה בעברית )קריאה וכתיבה(  -
העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין,  -רישום פלילי -

 . 2001 -תשס"א
 : 1969 -לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 16לפי סעיף 

 כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו 
 :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה 

 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה 

  הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור
 הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.

 ל העובד משום השפעה מזיקה על הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו ש
 התלמידים
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 כישורים אישיים:
 בעל/ת יכולת לעבוד בצוות ובשיתוף פעולה. -
 אוהב/ת לעבוד עם ילדים. -

 נמרץ/ת, מסודר/ת ובעלת יכולת תכנון והכלה.     
 נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות במקרים שבהם תידרש . -
 הסברה, סובלנות וסבלנות ואסרטיביות.יכולת,  -

 
 

 בצירוף קורות חיים, שאלוןלמשרה  המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם 

 ( תעודות  www.k-m.org.ilמועמד/ת )אותו יש להוריד מאתר העירייה   

 רחל דנינו, ליידי  25/8/2019   –השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד עד 

 . 1אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי באגף משאבי 

 anat@k-m.org.ilאו למייל  08-8600524-פקס 08-8500847-טל

 מועמדים מתאימים בלבד יענו. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 
 בכבוד רב           

 
 אליהו זוהר          
 ראש העיר          

 


