
 

 

 2822יוני  80
 תשפ"ב ט' סיון

656-2822 
 

 בגני ילדיםות מ"מ סייעים/דרושים 

 בהתאם לצרכי המערכתהיקף משרה: 

 

 תיאור התפקיד :

וכן בכפוף לתכנית  טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן

 העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

 

 :תחומי אחריות

 הכנת הגן לקראת יום לימודים. .1

 אחריות על תחום הזנת הילדים בגן. .2

 מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם. .3

 שמירה על ניקיון הגן וסביבתו. .4

 סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן. .5

 יכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן.תמ .6

 החלפת הגננת בהיעדרה והיעדר הגננת המחליפה. .7

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 ניקיון דאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים. .א

 עבודה עם ילדים. .ב

 

 כפיפות:

 .כפיפות מקצועית וארגונית למנהל הגן 

  מטעמולמנהל אגף החינוך או מי כפיפות מנהלתית. 

 תנאי סף:

 

 השכלה:

 שנות לימוד. 12 .1



 

 

 קורסים והכשרות מקצועיות:

סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת  .1
 המינוי.

 סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה. .2

 בהתאם לצורך. שפות:
 

 רישום פלילי:
של עברייני מין במוסדות מסוימים, היעדר הרשעה בעברת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה 

 .2881-תשס"א

  עובד חינוך מחויב באישור 1161לחוק פיקוח על בתי הספר, תשכ"ט  16לפי סעיף ,
 העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

 :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה 

 .הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה 

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

 .הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים 

  שלא  מועמד  התפקיד. בדרישות  עמידתו  להוכחת   מפורט  תיעוד  לצרף  נדרש  המועמדהערה: 

  .הסף  על  מועמדותו  תיפסל  כאמור,  עודתי  יצרף

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ו  3תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 
ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.  1991עם מוגבלות, תשנ"ח 

וכן בהמצאת מסמכים האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה 
 להוכחת המוגבלות.

ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על 173לפי סעיף 
 דרישות התפקיד.

 רביעי ט"ז בסיוןעד   אנוש, משאבי   לאגף  חיים  וקורות תעודות,  בצירוף יפנו   המועמדים
 בצהריים. 12:00בשעה   20226/011/תשפ"ב 

 

  שכתובתו: העירייה  של  האינטרנט  באתר  מלא  באופן  המשרות  על  פרטים  לקבל  ניתן 

www.zefat.muni.il  6127520-84': בטל  אנוש  משאבי  באגף  או. 

https://www.zefat.muni.il/bids/
https://www.zefat.muni.il/bids/


 

 

  ronil@zefat.muni.il שכתובתו:  מייל  באמצעות   להגיש ניתן  נדרשות  ותעודות  חיים   קורות
 .1קומה  58  ירושלים  רחוב  אנוש,  משאבי  אגף  במשרדי  אישית  במסירה  או

  חשוב לציין:

מועמדות קורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת חובה לצרף 
 על הסף.מור, תיפסל /או לאחר המועד האושלא כנדרש לעיל 

 התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 
 העתקים:

 מר רוני בן אבו, מנכ"ל העיריה
 מר משה מדר, גזבר העירייה

 גב' עו"ד ענבל בן ארי, יועמ"ש העירייה
 גב' רעות חן, מנהלת מח' מש"א

 ל אגף החינוךמר מוטי כהן, מנה
 גב' שרה איטה, מנהלת יחידת החינוך הקדם יסודי.

 וועד עובדים
 לוח מודעות

 אתר עיריית צפת

mailto:ronil@zefat.muni.il

