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, מכריזה המועצה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז  08 בהתאם לסעיף
 המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 ברשות המקומיתבבי"ס תיכון  מעבדות וסדנאות טכנולוגיותטכנאי לתפקיד  27/2016מכרז פנימי 

  מחלקת חינוך היחידה:

 בבי"ס תיכון מעבדות וסדנאות טכנולוגיותטכנאי  תיאור המשרה
 בהתאם להסכם הקיבוצי טכנאים והנדסאים דרגת המשרהדירוג ו

 משרה 50% היקף העסקה

  למנהל בית הספר כפיפות
 על יצירה ושמירה תוך הרלוונטיים הדעת בתחומי פדגוגיים בתהליכים תמיכה תיאור תפקיד:

 עיקריהספר.  בתי לתלמידי מעשי מדעי החינוך בתחומי בטוחה לימודית סביבה
 :התפקיד

 הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים על ידי הילדים .א
 עזרה למורה ולתלמידים בשעת ביצוע ניסויים במעבדה .ב
 הציוד והחומרים שבמעבדה ופיקוח על תחזוקתם.שמירה על תקינות  .ג
סיוע למורה בהפקת דפי עבודה, חומר נלווה, שימוש במחשבים בלימודי  .ד

 המדעים.
סיוע בעדכון דינמי של הציוד הטכנולוגי, ובכלל זה שדרוג ציוד קיים או  .ה

 החלפת ציוד
סיוע למורה ולתלמידים בתכנון ובבצוע של פרויקטים ועבודות, וכן  .ו

 התוצרים.באחסון 

 

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

  באחד מתחומי תואר אקדמאי בתחום המדעים או תעודת טכנאי או הנדסאי
 הטכנולוגיה הנלמדים בחינוך הטכנולוגי.

  שעות לפחות. 80השלמת קורס מוכר בתחום, בהיקף של 

 נסיון של שנה אחת בתחום לפחות. -נסיון מקצועי 

 

 דרישות נוספות:
 עברית ברמה גבוהה. -שפות 
 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב- OFFICE. 
 של  הבעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקהיעדר הרשעה  -רישום פלילי

 . 2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 הגבלת כשירות- 

 בכתב מהמנהל חינוך כעובד העסקתו באישור מחויב חינוך עובד 
 הכללי. 

 מאלה אחד נתקיים אם בחינוך לעסוק יכול אינו העובד: 

 בביטחון המדינה לפגוע כדי בה שיש בעבירה הורשע. 
 כי  סבור והמנהל הכללי קלון עמה שיש אחרת בעבירה ורשעה

 .חינוך עובד ראוי לשמש העובד אין זו הרשעה לאור
 השפעה העובד משום של בהתנהגותו שיש הכללי למנהל הוכח 

 .תלמידים על מזיקה

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד: 

 לעיתים: רעש, חום, ריח, סיכונים פיזיים בה שיש בסביבה עבודה. 

 קפדנות. 
 במעבדה בהתנהלות הקשורים ונהלים ל"מנכ חוזרי כרתה. 

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה(, מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו 
שני  , עד ולא יאוחר מיום המועצהמנכ"לית  לידי (בצירוף קורות חיים )והמסמכים הדרושים

 . 12:00, בשעה  /20106/0829
  

 ,בכבוד
 עו"ד מודר יונס

 ראש המועצה


