
 
 

 
 

 
 
 

 2021מאי ב 9 ראשון יום

 : דרושים
 

 סייעות סבב לגני ילדים, עיריית כרמיאל 
 

 תקנים לאיוש מיידי(  10עד  סייעות לגני ילדים  ) תואר המשרה : 
 

 מינהל חינוך  היחידה :
 

 בהתאם לצרכי הרשות    שיעור המשרה:
 

, בהתאם לחוקת העבודה וההסכמים  7-4:   דרוג: מנהלי  מתח דרגות:  שכר ותנאי העסקה: 
 החלים על התפקיד ובהתייחס ל: 

 
 . 4-6שנות לימוד: מתח דרגות  12סייעת לגננת שאין לה  •
 .  4-7שנות לימוד: מתח דרגות  12סייעת לגננת שיש לה   •
 . 5-7סייעת לגננת שהיא מורה/גננת מוסמכת: מתח דרגות   •

 

 חינוך :  מנהלת מחלקת הגיל הרך במינהל כפיפות

 

   תיאור התפקיד:

 .9.3.9  בסעיף סיוע לגננת ע"פ אוגדן תנאי עבודה •

 . 6 –  3עבודה עם ילדים בגילאי  •

 השתתפות במפגשי צוות / הורים אחה"צ.  •

 בבוקר )פתיחת גן( ועד לשעת סיום בגן .  6.45 -זמינות החל מ •

 העבודה במהלך כל שנת הלימודים כולל פגרות החגים וחופשות הקיץ.  •

 העבודה בגני טרום חובה )כולל גנים ארוכים(, גני חובה וגני חינוך מיוחד.  •

 כל דבר וענין בתחומי אחריות התפקיד שמנחה הגננת ו/או הממונה הישיר.   •

 
   דרישות התפקיד:

 עדיפות.   –שנות לימוד לפחות   12 •

 שליטה מלאה בעברית )קריאה וכתיבה(.  •

 יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.  •

 עדיפות.   –קורס מטפלות    בוגרי •

 עדיפות.    –ניסיון בעבודה חינוכית  •



 
 

 
 

 

 עדיפות גבוה.  –יכולת לעבור הכשרות רפואיות  •

 עדיפות גבוה.    –יכולת לבצע החלפות בכל המחלקות במינהל חינוך לפי צרכים  •

 לפי צרכים.    –חינוך   התחייבות לעבור קורס/הכשרות/השתלמויות מטעם מינהל •

 
 דרישות ייחודיות:  

 
 . גישה לילדים , אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות, ערנות, כושר למידה

  מידהיחסי אנוש טובים. יכולת הקשבה והכלה. יכולת עבודה בצוות. יכולת ע.  יכולת ארגון

 בלחצים.  

 : הערות

 .הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפךכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, 

 תינתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה. 

 

   04-8119656  –על המועמדים להגיש קורות חיים ותעודות השכלה לפקס 
   Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.ilאו בדוא"ל: 

 
 .12:00בשעה  5.2131.מועד אחרון להגשת מועמדות הוא  

 
על המועמד/ת לצרף קו"ח, צילומי תעודות ו/או כל מסמך המוכיח את הניסיון והכישורים  

 הנדרשים. 
 
 

 לאחר ועדת סינון פנימית, רק מועמדים/ות מתאימים/ות  יוזמנו לראיון.  
 

 

 
 

 יהודה -עו"ד  עינב בן 
 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                   

 עיריית כרמיאל                                                                                                       
 


