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 תיאור התפקיד ותחומי אחריות

של הגן    העבודה  כניתובכפוף לת,  הגן  ת/טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל  
הכנת הגן לקראת               :המפורטים לעיל  אחריותבהתאם לתחומי ה ו  ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך

מו, ביצוע סריקה בטיחותית טרם הגעת ילדי הגן וטרם יציאתם לחצר, פתיחה וסגירת  וסגירתו בסיו   לימודיםהיום  
עבודה  חומרי  כגון: הכנת  לפעילות מקדימה  והובלתם  הגן   ילדי  של מבקרים מורשים, קבלת  ווידוא  הגן  שערי 

חיית הגננת/ן, תמיכה סיוע והשגחה על הילדים בעת הפעילות בגן ובחצר, ולמידה, אביזרים לפעילות פדגוגית בהנ
, הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום הגינה   /ן בביצוע פעילויות שונות ובהתאם להנחיות  סיוע לגננת 

כללי    אישית )החלפת בגדים, הלבשה, רחיצה, נטילת ידיים, סיוע בתוכניות גמילה וכדומה(, שמירה על הילדים ועל
 התנהגות נאותים.

ציוד, אביזרים, עבודות  סדר וניקיון בחדרי הגן כולל טיפול החצר,  שימור    –השגחה על סדר וארגון הגן בכללותו  
עזרה  הגשת  וכדומה(.     החול  גירוף  גינה,  השקיית  בצמחיה,  וטיפול  )שמירה  בגן  ייחודיות  פינות  של  ותחזוקה 

, מתן התראה לגננת/ן על כל ליקוי או תקלה המתגלה ברחבת הגן והזמנת  ראשונה או סיוע לגננת/ן ככל שיידרש
 שירות תיקונים ע"פ הצורך.   

ביצוע משימות פדגוגיות לבקשת הגננת/ן בהתאם לתוכנית העבודה של הגננת /הגן.  הגשת סיוע לילדים על כלל  
פועל של פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה הפעילויות בגן כגון: יצירה, משחק, זרימה חופשית,  סיוע לגננת בהוצאה ל

כולל הכנת הגן לקראת חגים ואירועים מיוחדים. ווידוא הצטיידות ורכש  ציוד ניקיון בתיאום עם מנהלת הגן,   –לו  
עריכת שולחנות הילדים לארוחות  וחלוקת מזון לילדים  תוך וידוא בטיחות האוכל ע"פ הנחיות הבטיחות, סיוע  

פינוי שולחנות ושמירה על ניקיון הסביבה , הדחת כלים וארגון   -ל שיידרש. בתום הארוחות לילדים ע"פ הצורך ככ
החלפות  לרבות  )  ילדי הגן  שמירה ודאגה לרווחתם ולניקיונם של    המטבח, שטיפת רצפות ומשטחי הגן בכללותם.  

 במידת הצורך(.  

וקבלת הגננת/ן  ון מח' הגיל הרך על העדר  עדכ,  של הגן  היומיומית    מוש תכנית העבודהגננת/ן במיוסיוע ל  מיכהת
 הנחיות, השתתפות באסיפות הורים, ימי עיון/הדרכות מטעם המועצה/מח' הגיל הרך/מפקחת משרד החינוך. 

  מנהלי   6-8   או   ,( ש"ל  12  תעודה סיום ת/בעלסייע/ת ביום לימודים ארוך ל)    מנהלי   5-7   ודירוג  דרגה
   (גרות+ תעודת ב ש"ל 12 ה תעודבעל/ת   לימודים ארוךביום  ת/)לסייע 

 מועצה / למנהלת מח' הגיל הרך -.  ניהולית הגן תלמנהל  - קצועית וארגוניתמ           פיפותכ

 

                                                                                                                                                       חובה  דרישות סף
                                        ו תעודת בגרות.                                                                    א  "ל  ש 12 תעודת    :השכלה
תוך  ב -  החינוך  משרדמאת  ות ים/קורס סייעללצאת  התחייבות בכתב  או קורס סייעים/ות סיום תעודת 

                                                                                                                             .תחילת המינוי  מיום שנתיים
                                                     . עדיפות ברשות מקומית  – בגני ילדיםכסייעת   סיוןי נ  לבעל/ת יתרון       סיון:ינ

                                                                                                                                                 .עזרה ראשונה, או התחייבות לסיים קורס עזרה ראשונה השתלמות / בהצלחה קורס ום סי
 . חובה ניידות

 ישורים בין אישייםכ

יכולת בינאישית גבוהה , נכונות לעבוד ,  לילדים , חריצות וסבלנותיחסי אנוש מעולים ותקשורת בינאישית גבוהה
                                                                 .ילדיםה   תיקיון דאגה להיגיינה אישית ולהזנמודעות לנ,  באופן עצמאי ובצוות

 
                                                                                    .       בבוקר 0008.שעה    22.208.17  הגשת מועמדות עד

  תעודות ,  (www.glt.org.ilאתר המועצה   ב"פרטי מועמד" )ופס ט ,ורות חייםק  יש לצרף  : חובהמסמכי 
 .michall@glt.org.il    וא"ללד   ולשלוחהשכלה והמלצות 

  

                                      לא תעננה.  –מועמדויות  בהעדר כלל הטפסים    .לנשים וגברים כאחדמודעה מופנית  ה
                                            ,הרשות בקרב עובדי  עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 

     עמדים אחרים.אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישורים של מו ב

                                                                                  

 ראש המועצה –  ניצן פלג                                                                                   
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