
 
 

 

 

 3/2022חיצוני כא כרז מ
 למועצה אזורית באר טוביה

 ה.דרוש
 גני הילדיםנאמן.ת קורונה ב

 
 נאמן.ת קורונה בגני הילדים במועצה אזורית באר טוביה. :ר התפקידואית

 ".הירוק הגן" מתווה בהפעלת במועצה ולמחלקת החינוך הגנים למנהלות ולסייע לנהל, לתכלל – ייעוד

 :עיקריות נדרשות כשירויותתפקידי הנאמן 

 "ירוק גן" מתווה בהפעלת אבקי יהיה. 1

 ידע לבצע בדיקת קורונה מהירה מסוג אנטיגן . 2

   PCRידע לבצע בדיקת קורונה  .3

 מתחילתו ועד סופו:  "ירוק גן" מתווה הפעלת מרגע הגן למנהלת והמסייע המקשר הגורם יהווה. 4
 

  מלאי על אחראי, גניםדור מ/חינוך)מחלקת  המקומית הרשות גורמי מול שיידרש ככל ותמיכה צמוד ליוויא. 

 '. וכו הבריאות ומשרד החינוך משרד מחוז ומול ('וכוד האנטיגן ערכות     
  להתפתחות בהתאם הורים/הילדים לגני אנטיגן ערכות וחלוקת להקצאה הקשור בכל הגן למנהלת סיועב. 

 ".ירוק גן" כיתת מתווה    
 . במערכת ודיווחם לילדים בדיקות ביצוע על ההורים אישורי על ושליטה במעקב הגן למנהלת סיועג. 

 ".הירוק גן"ב התלמידים נתוני על ושליטה במעקב והמפקחת הגן למנהלת סיועד. 

 
 הילדים גני על בדגש החינוכי במוסד" חיים אורחות"ו הבריאות בהנחיות בקיא יהיה. 5

 :י''ע תחלואה התפשטות במניעת יסייע. 6
 תחלואה במניעת הגנים צוותי הדרכת• 

 ההנחיות לקיום ומעקב בקרה ביצוע• 

  
 12:30 – 7:30ימי ו' בין השעות  13:30 – 7:30ה' בין השעות -ימים א' –שעות העסקה 

  31.3.2022 – 13.2.2022 – תקופת העסקה
 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
 למבוגרים ולילדים,  –בעל/ת תקשורת בין אישית גבוהה, בעל/ת יכולות ארגון ותודעת שירות גבוהה       

 יכולת עמידה במצבי לחץ, סובלנות ודיסקרטיות. 
 

   :דרישות סף
 .שנות לימוד לפחות 12 -השכלה

 תעודת יושר, אישור העדר עבירות מין.

 יתרון  –מע"ר / חובש  –הכשרה רפואית 
  בעל/ת "תו ירוק" 

 

 הרשות המקומית  -למעסיק : כפיפות מינהלית

 משרד החינוך ומשרד הבריאות. והתאם להנחיות , חינוךמנהלת מחלקת ה :כפיפות מקצועית
 

 הערות: 

  מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של

ושאלון למועמד אותו ניתן  המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(המועמד לעובדים 
 drushim@beer-tuvia.org.ilלמייל:   www.beer-tuvia.org.ilלהוריד מאתר המועצה: 

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

 .תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויות 

  08-8509781פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון. 

  בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד

 .לא תידוןל שקיימים כאלה(, לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור )ככ
  10.2.2022ראיונות יתקיימו בתאריך  12:00ה עד השע 9.2.2022ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך:           

           
 

 בכבוד רב,                                                                                                                     
 

 קובי אביבי             
                                                                                                                    ראש המועצה                     

http://www.beer-tuvia.org.il/
mailto:drushim@beer-tuvia.org.il

