
 

 

 

2.1.2022 

 

 לגני הילדים /תנאמן/ת קורונה רשותי

 

 חינוך היחידה:

 נאמן/ת קורונה רשותי/ת לגני הילדים תואר המשרה:

 %100 היקף העסקה:

 12:30-7:30בין השעות  , ימי ו'13:30-7:30עות ה' בין הש-א'ימים  העסקה: ושעות םימי

 2022.31.3משרה זמנית, עד ליום  פת העסקה:תקו

 , מנהל אגף החינוךילדיםמחלקת גני  לתמנה כפיפות:

 

 

 ד:תפקי תיאור

 עיקריות נדרשות: תויווכשיר הקורונה /תתפקידי נאמן

 הירוק".בהפעלת מתווה "הגן  /תהיה בקיא/היהיה .1

 .ידע בביצוע בדיקות קורונה מהירה מסוג אנטיגן .2

 .PCRידע בביצוע בדיקת קורונה  .3

תו ועד סופו תווה "גן ירוק" מתחילגן מרגע הפעלת ממסייע למנהל/ת ההקשר והמגורם יהווה/תהווה ה .4

 בדגש:

  ילדים, ליווי צמוד ותמיכה ככל שיידרש מול גורמי הרשות המקומית )אגף החינוך/מחלקת גני

 רד החינוך ומשרד הבריאות וכו'.ערכות האנטיגן וכדומה( ומול מחוז מש אחראי/ת על מלאי

  ערכות אנטיגן לגני הילדים / הורים בהתאם סיוע למנהל/ת הגן בכל הקשור להקצאה וחלוקת

 ן ירוק".גכיתת "תפתחות מתווה לה

  סיוע למנהל/ת הגן במעקב ושליטה על אישורי ההורים על ביצוע בדיקות לילדים ודיווחם

 במערכת.

 רוקבמעקב ושליטה על נתוני התלמידים ב"גן הי סיוע למנהל/ת הגן והמפקחת." 

 ני הילדים.גהחינוכי בדגש על  ם" במוסדת ו"אורחות החייבהנחיות הבריאו היהיה/תהיה בקיא/ .5

 במניעת התפשטות תחלואה ע"י: יסייע/תסייע .6

 ניעת תחלואההגנים במכת צוותי רהד 

 ביצוע בקרה ומעקב לקיום ההנחיות 

 

 :מאפייני המועמד/ת

 אישית גבוהה.-תקשורת בין/ת בעל .1

 ים.למבוגרים וילד –גון ותודעת שירות גבוהה בעל/ת יכולות אר .2

 יכולת עמידה במצבי לחץ, סובלנות ודיסקרטיות. .3

  



 

 

 

 

 סף: דרישות

 שנות לימוד לפחות. 12 -השכלה  .1

 מ"י. -תעודת יושר, אישור העדר עבירות מין  .2

 יתרון. -מע"ר/חובש  -הכשרה רפואית  .3

 .בעל/ת תעודת "תו ירוק" .4

 

 

 ריאותמטעם משרד הבעבור הכשרה ל /תחויבביחוי /תתקבלתקבליש /תהמועמד

 

 

 ,yehuda.muni.il-mankal@evenבאמצעות הדוא"ל:  הדרלידי ים יגישו מועמדותם המעוניינ

 . 8915002-09: , לפרטים נוספים12:00עה בש 2022/111/עד לתאריך 

 

 

 :ם הבאיםיסמכאת המ ףחובה לצר מועמדותעם הגשת ה

 מועמד/ת למשרה פנויה )אותו יש להוריד מאתר המועצה(ופס פרטי קורות חיים בצירוף ט 

 רלוונטיות השכלה תעודות 

 טיים נוספיםנלוומסמכים ר 

 .לעיל את כלל האסמכתאות הנדרשות יצרפומועמדים שלא  לראיוןלא יזומנו *

 

 הערות:

 .(אמות נדרשות)יש לציין אילו הת קבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהל /תעם מוגבלות זכאי /תמועמד .1

 בדיגת באופן הולם בקרב עוצמיושאינה  םלאוכלוסייה הזכאית לייצוג הול /תהמשתייך /תתינתן עדיפות למועמד .2

 כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. /תבעל /היאת, אם הואהרשות המקומי

 לזמן מועמדים למבחני מיון.המועצה שומרת לעצמה את הזכות  .3

 

 ה גם ללשון נקבה ולהיפך.זכר, הכוונ בכל מקום בו נאמר בלשון

 

 

 

 אבי הררי                                                                                                         

  ראש המועצה                                                                                                         

 

 

  

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il

