
 סייעת בגן ילדיםלתפקיד  חיצונימי/פנימכרז 

 20163/ – מס' מכרז

 הגיל הרך היחידה:

 גננת סייעת  תואר המשרה:

 ברשויות מקומיות  לסייעותעפ"י הסכם ארצי  דרגת המשרה ודירוגה:

 100% היקף העסקה:

 חיצוני סוג המכרז:

  משרות 2 רות פנויות: שמ

 תיאור תפקיד:

 במעונות ובשעה  07:00 עבודה של הסייעת בשעהשעת תחילת  .1

  בגנים. בבוקר 07:30

ביצוע בדיקה ביטחונית ובטיחותית בגן ובחצר עם הגעת  .2

 הסייעת לגן.

עוד ובגנים  07:00במעון החל משעה הסייעת תקלוט ילדים  .3

 .08:00לפני השעה 

חומרי עבודה ולמידה  –לקראת יום הפעילות  /המעוןהכנת הגן .4

 ואביזרים נוספים לפעילות פדגוגית מתוכננת.

ובחצר ביום הפעילות וביצוע  /במעוןשמירת הניקיון והסדר בגן .5

 עבודות ניקיון יסודיות עם סיום הפעילות היומית.

תוך עידודם כולל החלפת חיתולים טיפול פיזי והיגייני בילדים  .6

 לטפל בעצמם.

רוחות ופינויו, הדחת כלי האוכל וארגון עריכת השולחן לא .7

 המטבח.

 יומית –הסייעת תסייע לגננת בעבודה ובפעילות היום  .8

  תתמוך בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי

 תאום עם הגננת.

  תסייע לגננת בביצוע פעולות חינוכיות עם הילדים

 בעבודות ובפעילויות שונות.

בפעילויות הורים וילדים ובחגיגות תשתתף באספות הורים,  .9

 ת בהתאם לתוכנית הפדגוגית של הגן/המעון.שונו

 . הסייעת תעבוד גם בימי חופשה במערכת החינוך.10

 . באחריות הסייעת השקיית הגינה גם בעת הפגרות.11

 תנאי סף:

 :השכלה ודרישות מקצועיות

 ות תעודת בגרות.השכלה תיכונית מלאה, עדיפות לבעל 

  בהצלחה תוך שנתיים.  סייעת גננת סיום קורס הכשרת 

 ת תינתן רק לאחר סיום תקופת ההכשרה.קביעו 



 

 

 דרישות ניסיון

 גננת כסייעת עבודה של לפחות שנה במשך קודם ניסיון רצוי 

 לגיל חינוך במוסדות החינוך בתחום מקבילות עבודות או/ו

 .וצהרונים מעונות, סים"מתנ, הרך

 דרישות נוספות

 עברית  -שפות 

 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש  -רישום פלילי

 עמה קלון.

 כפיפות:
 .הרך הגיל מנהלתל : מנהלתית

 ./מעוןהגננת בגןידי -על מונחה מקצועית

 מנהלה:

 09.11.2016מועד פרסום המכרז: 

 30.11.2016הגשת מועמדות במכרז יש להגיש עד יום: 

המועצה או באמצעות להשיג במשרדי מועמדות ניתן פס להגשת וט

 02-6293120מייל/פקס ממזכירות המועצה בטלפון 

קורות חיים, מקומות עבודה קודמים,  –להגשת המועמדות לצרף 

המלצות, תעודות על השכלה/השתלמויות, צילומים מתעודת 

 הזהות ומתעודת שחרור/שרות לאומי.

 

 איש הקשר לעניין מכרז זה הינו:

 .02-6293121משאבי אנוש    -שמואל סורק  

 

 ניתן להגיש המועמדות:

 רחוב האלה הר אדר. –במסירה ידנית במשרדי המועצה 

  adar.muni.il-Shmuel@har  -במייל  

  02-6293144  -בפקס  

 

  –על החתום                                                                    

 ראש הרשות                                                                    

 

 

 

 , אך מופנה לגברים ונשים כאחדנקבההמכרז נכתב בלשון 

  

 

חן פיליפוביץ 
 ראש המועצה 

_________
_ 

mailto:Shmuel@har-adar.muni.il

