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   קדם יסודי מחלקת - ת מקום /ממלא ת  / סייע  דרוש/ה

 ר המשרה: ואתי

 קדם יסודי מחלקת  -  ניםג  ת מקום/ ת ממלא/סייע

   3מספר תקנים: . )על פי קריאה( שעתית  היקף משרה: 

 רהט( יחסית באזור )  תראבין שביישוב בגנים העבודה  מיקום: 

  . גננת הגן  : כפיפות מקצועית

 קדם יסודי במועצה. מחלקת   ת מנהל :כפיפות ניהולית 

עד  )קרי    -תאריך סיום מקסימלי   –המועצה   וצרכי לשיקול   נהנתו תקופת ההעסקה  – זמניתלתקופה הינה ההעסקה  

 ( 30/06/2022לתאריך 

 תיאור התפקיד: 
  

ת העבודה של הגן  יוכן בכפוף לתכנ  ממונה/תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן  טיפול בילדי הגן ייעוד: 
 ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך. 

 

 . הכנת הגן לקראת יום לימודים בתיאום עם הגננת •

 ניקיון, סדר וארגון מרחב הגן והחצר   •

 שימור ותחזוקה של פינות הגן ומתן סיוע לגננת בארגון הסביבה החינוכית  •

 השקיית הגינה וגירוף החצר  -שמירה על ניקיון הגן וסביבתו  •

 טיפול פיזי והגייני בתלמידי הגן תוך עידוד עצמאות הילדים  •

 האוכל, הדחת כלי האוכל וארגון המטבחעריכת שולחנות  - אחריות על תחום הזנת הילדים בגן •

   . הילדים במשך יום הלימודים ושליחתם הביתה בבטחה בתום השהות בגןבטיחות בהשגחה על סיוע  •

 לקראת אירועים מיוחדים, ניקיון הגן בתום הפעילות ביה"ס /סיוע בעבודות קישוט וסידור הגן   •

 . הורים וכדומה השתתפות בישיבות עבודה, הדרכה, השתלמויות, מפגשי   •

 . עפ"י תוכנית עבודה ובתיאום עם הגננת  או בביה"סתמיכה בקבוצות תלמידים בפעולות יצירה או משחק בגן  •

   ביצוע כל המטלות בתחום העיסוק לפי הנחיות של הממונים.   •

 תנאי סף: 
 השכלה: 

 חובה  - שנ"ל   12תעודת סיום 
 חובה  -המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי  קורס סייעות סיים 

 
 סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.  קורסים והכשרות מקצועיות: 

 
 בתוקף.  ""תו ירוק בעל/ת תעודת     דרישות נוספות: 

 
 יתרון  - שליטה בשפה הערבית

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד 

מ.א אלקסום מעודדת שילובם של עובדים עם מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות וזאת מכוח חוק  
 .  15, תיקון מס' 1998שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 

את הטפסים יש  .  שאלון אישי וניגוד עניינים )קרבה משפחתית(   - להוריד מאתר המועצה ניתן טפסים להגשת מועמדות 
 . 16:00בשעה     19/01/2022 בדואר אלקטרוני עד לתאריך להגיש בצרוף קורות חיים, אישורי העסקה ותעודות רלוונטיות  

 sayaot@alqasoum.org.il 
 08-6796113  08-6796108 לבירורים:  ן טלפו

ויראו בו כמי שלא עמד   .לא תיבדק  ם מועמדות, , במועד שנקבעהמסמכים הנדרשים במלואם את    ו שלא יגיש ים מועמד
 מודעת הדרושים.  נוסח של  בדרישות הסף 
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