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 34א. 2022כ"א פנימי/חיצוני  משרה
 לעיריית נשר דרוש/ה 

 בתי ספר/ סייעות מחליפות בגני ילדים 
 

 בי"ס  /סייעות מחליפות בגני ילדים :תיאור התפקיד
 שעתי, משתנה על פי צרכי המערכתחלקיות משרה:  מנהלת חנ"מ/מנהלת קדם החינוך היסודיכפיפות ארגונית:  

 
 המשרה:תיאור 
 . בי"ס /ליוו והשגחה בעת הפסקות ופעילות הגנים  •
 והשגחה.  ימתן סיוע, תיווך והגשת עזרה לימודית, ליוו •

 התארגנות לקראת משימות לימודיות. מיומנותיכולת לפיתוח  •
 גבולות.  והצבת יכולת להוות דמות סמכותית  •

 לעבודה פיזית.  ויכולתבריאות תקינה, כושר גופני  •
 ות לקבלת הדרכה מקצועית.כושר למידה ונכונ •
 בשלות להתמודדות במצבים מורכבים. •

 יתרון לבעלי ניסיון רלוונטי בעבודה עם ילדים.  •
 ימים בשבוע, כולל עבודה בחופשות בקייטנות מאושרות.  6נדרשת נכונות לעבודה של  •

 השתתפות בישיבות והדרכות צוות. •

 :דרישות התפקיד
 לצרף העתק התעודה לקורות החיים. חובה! יש  -שנות לימוד  12בוגר/ת  •

 סיום קורס עזרה ראשונה, או נכונות להשלים קורס הנ"ל טרם הכניסה לעבודה.  •
 התחייבות לעבודה סדירה ומלאה בימי הפעילות והתחייבות להשלמת שנת לימודים שלמה לפחות.  •

 יכולת ליצירת קשר אישי טוב עם הילדים וההורים.  •
 יכולת עבודה בצוות.  •
 סבלנות רבה, יכולת הקשבה ולמידה. •

 . 2001 -היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א •
 
 

 בחשבון   תובאנה  לא  לעיל,  המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור  תעודות   ללא  שתגענה  פניות  כי לציין   * יש
 הראוי.   באופן   להיבדק  יוכלו   ולא  היות

       
 למזכירת משאבי אנוש הגב' ענבל קנוף, ,ותעודת השכלההגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח 

 Inbal.k@nesher.muni.ilאו דוא"ל:  8299278-04פקס 
 

רת, תיפסל על הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אח 
רז מתייחס לגברים ונשים  . המכ1988הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה. על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח  

ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה    1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח    9ו    3כאחד. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים  
ג 6להוכחת המוגבלות. תינתן העדפה לנשים לפי סעיף  וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים  

אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל   1951-לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א 
ב)ב( לפקודת העיריות  173  -ב)א( ו173חד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  . תינתן העדפה למי שהוא או א 2008התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח  

 ]נוסח חדש[ אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
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