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 למועצה אזורית משגב דרוש/ה:
 סודייםהעל יספר הלבתי  לבורנט/ית

 

 תאור התפקיד:
 

 הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים על ידי התלמידים 

 עזרה למורה ולתלמידים )בהתאם להנחיות המורה( בשעת ביצוע ניסויים במעבדה 

 ביצועם באופן יחידני או בקבוצותסיוע למורה ולתלמידים בתכון פרויקטים וב 

 לל זה סיוע בכלסיוע למורה ולתלמידים בשימוש במחשבים בלימודי המדעים במעבדות, ובכ 
 ציוד המתחבר למחשב       

 סיוע למורה ותלמידים בשימוש במכשירים כגון ספקטרופוטומטר ומיקרוסקופ 

 סוייםנוכחות במעבדה יחד עם מורה הכיתה בזמן שהתלמידים מבצעים ני 

 סיוע למורה בהפקת דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים במעבדות 

  ניהול ממוחשב של הזמנת מלאי הציוד, הכלים והחומרים למעבדות 

 ניהול ממוחשב של מאגר ניסויים בית ספרי ממוין על פי נושאים ושכבות גיל 

 בהתאם קוח על אחסנתם ועל תחזוקתםשמירה על תקינות הציוד והחומרים שבמעבדות ופי 
 להוראות חוזר הבטיחות של משרד החינוך       

 דעיםאיתור מכשור מתקדם היכול לשפר ולייעל את שיטות העבודה של התלמידים וצוות המ 

 וניהול הציוד והרכש של המעבדה אחזקת חומר חי במעבדה וטיפול בו 

 הכנת אוספים והחזקתם, ארגון והפקה של תערוכות הקשורות במקצוע במעבדות וסביבתן 

  הכנת פירטי ציוד אור קולי לשיעורים במעבדות, ארגונם והתקנתם על פי בקשת המורה וסיוע 
 בהפעלתם

 

  כישורים נדרשים:    
 

 

  :תחום בתחום המדעים או תעודת טכנאי/ת או הנדסאי/ת ב בעל/ת תואר אקדמיהשכלה
 הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם

 ע דשליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות המדעים/ המ 
 והטכנולוגיה בבתי הספר ושליטה בהפעלת מחשב ובשימוש בתוכנות אופיס ובאינטרנט

  שעות, מוכר על ידי  60קורס בהיקף השלמת  –אם לא הוכשר/ה לעבודה בבית ספר 
משרד החינוך, בנושא בטיחות וסיוע טכני לפעילות במעבדת בית הספר ודרכי הפעלתו 

 של ציוד מעבדה
 

 תנאים מקדימים למינוי:

 היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק 
 

 חובה רישיון נהיגה ורכב
 100% היקף משרה
 37-39 –דרגה  לבורנטים –דירוג תנאי שכר: 

 התחלת עבודה מיידית
 ענינהירק פניות מתאימות ת
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