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 , 1131לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( התש"ם  2בהתאם להוראות בסע' 

נאי הסף מודיעה בזאת  עיריית קרית שמונה על רצונה לקבל הצעות ממועמדים ראויים העומדים בת
  למשרה/ות להלן:

 *האמור בפרסום זה בלשון נקבה משמעותו גם בלשון זכר וההיפך.

 ממלאות מקום לסייעות גננת

מחליפות לפי  5של עד  ליצירת מאגרממלאות מקום סייעת גננת לפי דרישה. הכוונת   אר התפקיד:תו
 הצורך.   תינתן עדיפות לסייעות בעלות הכשרה 

 לפי הצורך של העירייה ולפי קריאה.   שיעור המשרה

בהתאם לחוקת העבודה ולהסכמים הקיבוציים הרלוונטיים וכן לפי הנחיות משרד  תנאי העסקה:
 הפנים ומשרד החינוך בעניין .

 שמונה-גני ילדים בקריית  : מקום עבודה

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף תאור התפקיד: 
 לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך. 

 כפיפות:

 גן.כפיפות מקצועית וארגונית למנהל ה

 כפיפות מנהלית למנהל חינוך ברשות.

 דרישות התפקיד:

 תיכונית מלאה. -שנות לימוד 12 -
 סיום קורס סייעת המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי. -
 סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.  -

 
 שפות:

 שליטה בשפה העברית.  -
 

 רישום פלילי: 
 

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

 :  הגבלת כשירות
 

 : 1111 -לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 11לפי סע' 
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. -
 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: -

 .הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה 

  הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור
 הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
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  הוכח למנהל  הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה
 על תלמידים.

 

ם המוכיחים את עמידתו בתנאי ההליך על המועמד להמציא את מלוא המסמכים והאישורי -
בחירה , לרבות קורות חיים, השכלה ופירוט אודות קיום הניסיון הנדרש, באם נדרש,  בצירוף 

, לרבות האמור לעיל, הצעה אשר אליה לא יצורפו מלוא המסמכים הדרושיםאסמכתאות. 
 והמועמד אף לא יוזמן לועדת הבחינה.  תיפסל כליל

 
עה אלא בעבודה לפי הצורך ועל בסיס שעתי כממלאי מקום לעת הצורך לא מדובר בעבודה קבו -

ולפי קריאה, למילוי מקום במקרה של היעדרות סייעת באופן זמני. ההעסקה היא לפי חוזה 
לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(  2מיוחד לתקופה של שנה וכפופה לאמור בסע' 

 . 9191התש"ם 

 
 

 כאחד.המודעה פונה לנשים וגברים 
 
   

בצרוף מסמכים המעידים על  co.il -jobs@k.8הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת המייל  
 .15:00בשעה  25.10.2020הכישורים הנדרשים עד לתאריך 

  ככל שהמועמדות נשלחת במייל יש לוודא קבלת מייל חוזר המאשר הגשת המועמדות
 אופירה 1335171-050בנייד 

 

       

      

  

 

  


