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 ת בגן ילדים/סייע: תואר התפקיד 

 תיאור התפקיד

 :מטרות התפקיד

 ארגוניותנטילת חלק בצוות המפעיל את גן הילדים תוך מילוי משימות 

 של הגן ולמדיניות משרדופדגוגיות בהנחיית הגננת וכן בכפוף לתוכנית העבודה 

 .החינוך 

 :תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים

 ניקיון,טיפול בילדים,הכנת הגן לקראת יום העבודה,תיאום ותכנון פעילויות הגן

 .וארגון הגן 

 : פירוט המטלות העיקריות

 תיאום ותכנון פעילויות הגן  .1
  ותכנון נטילת חלק בישיבות המיועדות לתכנון תכנית העבודה השנתית .א

 .   אחסון החומרים והשימוש בהם,הצטיידותה
 

 . נטילת חלק בישיבות הצוות ובפגישות ההדרכה בגן .ב
תיאום פעילויות של הורים וילדים נוסף על הפעילויות שתוכננו במסגרת  .ג

 .התכנית הפדגוגית השנתית 

 

 הכנת הגן לקראת יום העבודה  .2

 .   טרם ההגעה לגן, רכישה של מצרכי מזון מידי בוקר  .א           

 .עם ההגעה לגן,ובטיחותית בחצר הגן מידי בוקר ביצוע סריקה ביטחונית .ב           

          אביזרים לפעילות הפדגוגית המתוכננת,הכנה של חומרי עבודה ולמידה . ג           

 .וכדומה                 

 פעילות פדגוגית וטיפול בילדים  .3
 .קליטה של הילדים מידי בוקר בגן .א
 .בתיאום עם הגננת ,תמיכה בילדים בפעילויות יצירה או משחק  .ב
 תמיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי תכנית העבודה .ג

 .ובתיאום עם הגננת
 .הילדים בהתאם להנחיותיהסיוע לגננת בביצוע הפעילויות השונות עם  .ד
תוך  (נטילת ידיים,רחיצה,הלבשה,החלפה) טיפול פיזי והגייני בילדים .ה

 .מםעידוד הילדים לטפל בעצ
 פעילויות הורים וילדים ובחגיגות בהתאם,נטילת חלק באסיפות הורים .ו

 .לתכנית הפדגוגית השנתית של הגן 



 ניקיון וארגון של הגן  .4
 שמירה על ניקיון הגן ועל הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות  .א

 .השהות של הילדים בגן       

 .בגינה ובפינת החי,ביצוע של עבודות ניקיון יסודיות בחדרי הגן .ב
פינת ,פינת חי,גינה,צמחיה)שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות בגן  .ג

 .ן הסביבה החינוכיתוסיוע לגננת בארגו(מרכזי למידה דינאמיים, ליטוף
הוצאת כלים מהמחסן לחצר והחזרתם ,גירוף חצר,השקיית הגינה  .ד

 .למקומם
שינוי הסדר בחדרי הכיתות והכנתם לקראת מעבר הילדים מפעילות  .ה

 .אחת  לאחרת 
 .הדחת כלי האוכל וארגון המטבח,עריכת השולחן לארוחות ופינוייו .ו
ימי ,י הוריםמפגש,נטילת חלק בסידור וקישוט הגן לקראת חגיגות .ז

  .חגים וכדומה וניקיון הגן בתום אירועים אלה ,הולדת
 .דה שוטפתעבו .5

 .תיאום הפעילות בגן עם הגננת מידי יום 

 דרישות  התפקיד

 :מיומנויות תפקוד מקצועיות

 עמידה בסטנדרטים מקצועיים

  : תנאי סף –דרישות התפקיד  .6
 תיכונית מלאה –השכלה  .א
קורס :מקצועיות וקורסים מחייביםהשתלמויות ,לימודים משלימים .ב

ניתן לבצע את הקורס בתוך ) סייעות לגננות במכללות להכשרת מורים
 (שנתיים מראשית העבודה כסייעת

 ניסיון מקצועי .ג

 שנתיים: דומה /מספר שנים בתפקיד זהה

 
 :כשירות מקצועית .ד

 (תעודה בדבר העדר רשום פלילי)תעודת יושר 

 י עדכני ידע מקצוע/מבחני כשירות תקופתיים

גמישות בשעות ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות: דרישות ייחודיות לתפקיד  .7
בפגרות החגים .עבודה גם בימי החופשה של מערכת החינוך –העבודה 

על הסייעת לעבוד בגן בראשית הפגרה ( חנוכה ופסח,כדוגמה סוכות)
ידי השקיית הגינה וטיפול בפינת החי יתבצעו על .ובסיומה בסידור וארגון הגן

 .הסייעת גם בעת הפגרות 
 תכונות נדרשות לתפקיד .8

             עירנות,קפדנות,יוזמה,נות ומהימנות אישיתיאמ:תכונות אישיות .א            

 עלתנותפ מרץ,יוןנק סדר,כושר למידה, הבנה ותפיסה,ודריכות                 

 .שקדנות וחריצות                 

 כושר     ,יכולת קבלת החלטות(:כולל תקשורת)וארגון ניהול תכונות. ב            



 בקרה   פיקוח ,יכולת תיאום,יכולת ארגון ותכנון,עבודה בצוות                 

 .קיום וטיפוח יחסים בינאישיים,נשיאה באחריות,  סמכותיות                

   טיפול בו זמנית במספר   ,התמודדות עם לחץ ושחיקה:מצבי תפקיד. ג       

 .  יכולת פתרון בעיות ,התמדה,נושאים            


