
תפקיד הסייעות

מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה על ניקיונם 
ורווחתם

משרד הפנים
מינהל השלטון המקומי

האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות

  תמיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי
.תכנית העבודה ובתיאום עם מנהלת הגן

  סיוע למנהלת הגן בביצוע הפעילויות השונות עם
.הילדים בהתאם להנחיותיה

  הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום
,רחיצה,הלבשה,החלפת בגדים)ההיגיינה האישית

.)נטילת ידיים
  השגחה על כללי התנהלות נאותים של הילדים בעת

.הפעילות



תפקיד הסייעות
תיאור התפקיד

:ייעוד
  טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות

ופדגוגיות בהנחיית מנהלת הגן וכן בכפוף לתכנית  
העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד  

.החינוך
:תחומי אחריות

הכנת הגן לקראת יום לימודים.
אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ולרווחתם.
שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
  תמיכה במנהלת הגן במימוש תוכנית העבודה של

.הגן
החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה
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הכנת הגן לקראת יום לימודים וסגירתו

  פתיחת שערי הגן וקבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות
.המקדימה בגן

אביזרים לפעילות  ,הכנה של חומרי עבודה ולמידה
.מנהלת הגןבהנחיית,הפדגוגית המתוכננת וכדומה

  סיוע למנהלת הגן בהכנת הגן לקראת חגים ואירועים
.מיוחדים

  דאגה הצטיידות וביצוע רכש של ציוד ניקיון בתיאום
.עם מנהלת הגן

  סגירת הגן ונעילת שעריו לאחר בדיקת הימצאות
.הילדים בגן
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שמירה על ניקיון הגן וסביבתו

  השגחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים
.בשעות השהות של הילדים בגן

ובמחסןבחצר,ביצוע עבודות סדר וניקיון בחדרי הגן.

גינה,צמחיה)שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות בגן,
וסיוע )מרכזי למידה דינאמיים,פינת ליטוף,פינת חי

.למנהלת הגן בארגון הסביבה החינוכית

הוצאת כלים מהמחסן  ,גירוף החצר,השקיית הגינה
.לחצר והחזרתם למקומם
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סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן

  ביצוע סריקה בטיחותית וביטחונית בטרם הגעת
.הילדים לגן ובטרם יציאתם לחצר

ווידוא כניסה לגן רק , פתיחה וסגירה של השערים
.של מבקרים מורשים

ווידוא פיזור הילדים בסוף היום בטרם סגירת הגן.

  הגשת עזרה ראשונה או סיוע למנהלת הגן
.בהגשת עזרה ראשונה בעת הצורך

 מתן התראה למנהלת הגן על כל ליקוי או תקלה
המתגלה ברחבי הגן והזמנת שירותי תיקונים על 

.פי צורך
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תמיכה במנהלת הגן במימוש תוכנית העבודה 
של הגן

  ביצוע משימות פדגוגיות לבקשת מנהלת הגן
.בהתאם לתוכנית העבודה של הגן

 סיוע ותיווך לילדים בעת פעילויות יצירה או משחק
.בעת זרימת הפעילות בגן

  סיוע למנהלת הגן בהכנה ובהוצאה לפועל של
.פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו

ישיבות צוות ובפעילות  , השתתפות באסיפות הורים
.הגן מעבר לשעות הלימודים

 המדריכות  , י"גנקבלת הנחיות והדרכות ממפקחת
.הפדגוגיות ומובילות אשכולות הגנים
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החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדרות  

גננת מחליפה

ביצוע התוכנית הפדגוגית המתוכננת.

  דיווח למנהלת הגן על ההתנהלות והאירועים
.בעת היעדרה

כפיפות

כפיפות מקצועית וארגונית למנהלת הגן.
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