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 30/2019 מס' חיצונימכרז 
 

זה בזה עיריית , מכרי1979 םלתקנות העירייה )מכרז לקבלת עובדים( תש" 3בהתאם לסעיף 
 כדלקמן: מילוי מקום עפ"י קריאה -  משרתים על  -קרית 

 
 

 )מילוי מקום עפ"י קריאה( הילדים סייע/ת לגננת בגני : דרוש/ה
 

 , באגף החינוךמחלקת גני ילדים היחידה:
 

 סייע/ת לגננת בגני הילדים )מילוי מקום עפ"י קריאה( תואר המשרה:
 

דרגת המשרה 
 ודירוגה:

בהתאם להסכמים הקיבוציים ו  4 - 7המנהלי, מתח דרגות +דרוג הלפי 
 עובדים ברשויות המקומיות.ההחלים על 

 
 מילוי מקום עפ"י קריאה לפי שעות עבודה בפועל. היקף העסקה:

 
 חיצוני סוג מכרז:

 
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית   תיאור תפקיד:

הגננת וכן בכפוף לתוכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות 
 המקומית ומשרד החינוך.

 .מימוש תכניות העבודה של הגן 

 .הכנת הגן לקראת יום לימודים וסגירתו בסיום 

 .סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן 

 ירה על ניקיון וארגון הגן.שמ 

 .אחריות על תחום הזנת הילדים בגן 

 .מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם 
 

 תנאי סף:
 
 
 
 
 
 

 דרישות מיוחדות:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  שנות לימוד. 12בוגר/ת 

  סיום קורס סייעות המאושר ע"י משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים
 מיום תחילת המינוי.

  עבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של ב הרשעההעדר
 .2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 

  .ערנות ודריכות בהשגחה על הילדים 

  יתרון. -ניסיון של שנה לפחות  בעבודה עם ילדים 

 .יכולת לעבוד בצוות 

 אחריותו אסרטיביות, דינמיות. 

 .עמידה בלחץ זמן ושחיקה 

 בכתב ובע"פ , ידיעת השפה העברית ברמה  גבוהה. כושר התבטאות 
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 הערות:
 
 

  אופן ההעסקה עפ"י דיווח שעות עבודה בפועל, בהתאם לצרכי
 המערכת.

 מקצועית:  לגננת.  כפיפות:

 .מנהלתית:  למנהלת מחלקת גני הילדים ברשות 
 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.  הבהרה מגדרית:

 דם עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות תינתן העדפה לא
ובתנאי שעומדים בתנאי הסף  1998לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 

למשרה וכשירים לביצוע התפקיד האמור כפוף להצהרת המועמד/ת 
המפרטת את דבר מוגבלותו /ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת 

 להוכחות המוגבלות.

 ו באתיופיה בהתאם תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולד 
 ב)ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 173 -ב)א( ו 173להוראות סעיפים 

 אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים
 אחרים.

 
מועמדים העומדים בדרישות התפקיד יפנו בכתב באמצעות "שאלון  מנהלה:

רית ים למועמד" )את השאלון למועמד ניתן להוריד מאתר עיריית ק
www.k-yam.org.il  בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים )

. ההגשה תתבצע במעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר םהרלוונטיי
המכרז על גבי המעטפה. את המעטפה יש להגיש במשרדי משאבי אנוש 

, קרית ים או לשלוח באמצעות הדואר: עבור אגף 10בשד' משה שרת 
 .2910601, מיקוד 660קרית ים, ת.ד.  משאבי אנוש, עיריית

 
 .13:00עד השעה    13/8/2019  -מועד אחרון להגשת מועמדות 

 
 
 


