
                                                                           

 

 

 

 

 

 11.4.19, ו' בניסן תשע"ט                                                 בס"ד                                                                             

 8/ 19- חיצוני  /פנימימכרז 

 למועצה אזורית חוף אשקלון
 דרוש/ה

 ית בית ספר שיקמה /לבורנט
 

 100%היקף משרה:
 שיקמהתיכון ית /לבורנטתואר המשרה: 

 37+39דרגת המשרה ודרוגה  : 
 בית ספר שיקמהמנהלת כפיפות: 

 : יד מרדכימיקום
 

  :תיאור התפקיד
 תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית 

 תלמידי בית הספר.מעשי  ל -בטוחה בתחומי החינוך מדעי 
 עיקרי התפקיד 

 בשעת ביצוע ניסויים ריכוז הפעילות במעבדה : הפעלת המעבדה בשעות הלימודים , עזרה למורים ולתלמידים א. 
 , סיוע למורה ולתלמידים ותכנון פרויקטים ובביצועם באופן יחידני או בקבוצות , הכנת חומרים ,במעבדה     
 כלים וציוד לפעילויות המעבדה ועוד.    

 ב. אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
 ג. ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

  
          דרישות התפקיד :

 השכלה:. א
 ש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להשכלה כבעל תואר אקדמאי שנר

 .בתחומי המדעים תארים אקדמאיים בחוץ לארץ
 או

 בתחומי המדע הקשורים אליהם.או  תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגי, הכימיה , 
 או

 .הביוטכנולוגי , הכמיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה , הפיזיקה, 
 יתרון ניסיון מקצועי: ידע בהכנת מעבדות לבגרות במקצועות כימיה, פיזיקה, ביולוגיה,

 

 .הרפואה ומדעי ביולוגיה, פיזיקה,  כימיה במקצועות לבגרות מעבדות בהכנת ידע: קצועימ בניסיון יתרון

 דרישות נוספות
. 

 עברית ברמה גבוהה –שפות 
 

  OFFICEהכרות עם תוכנת  -יישומי מחשב
 

תשס"א   העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים –רישום פלילי 
2001  

 
 הגבלות בשירות 

 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי
 לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:העובד אינו יכול 

 .הורשע בעבודה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה 

 .הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד לשמש עובד חינוך 



                                                                           

 

 

 

 

 

 .הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים 
 

 בתפקיד  םהייחודיי מאפייני העשייה
 רעש , חום, ריח, סיכונים כימיים. –עבודה בסביבה שיש בה לעיתים  .א

 קפדנות. .ב

 הכרה ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות ובמעבדה. .ג

 שליטה והפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים קיימים במעבדות בית הספר וחומר חי. .ד
 

  המכרז מופנה גם לאנשים בעלי מוגבלויות לגברים ונשים כאחדהמכרז מנוסח בלשון זכר, אך מופנה , 
 במידה שווה.

  על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מאתר המועצה,  מש"אהצעות למכרז יש להגיש למשרד
 .0021:בשעה:   19.5.12הצעות תתקבלנה עד והמלצות, , תעודות השכלה בצרוף קורות חיים 

  הצעות/בקשות בפקס.לא תתקבלנה 
 

 המשרה פונה גם לאנשים עם מוגבלויות ואו ליוצאי העדה האתיופית 
 

                                                                                                                                   
 
 ברכה,ב                                                                                                                                            

 גלית קקון       
 מנהלת משאבי אנוש 


