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 ד' חשון תשפ"א

 מספר פומבימכרז המועצה מודיעה בזאת על הארכת תוקף הגשת קורות חיים ל

 טכנאי/ת מחשבים פקידלת 18/2020

 אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות. היחידה: 

 טכנאי/ת מחשבים תיאור המשרה: 

דרגת המשרה 
 ודירוגה: 

 37-39/ טכנאים הנדסאים  7-9מנהלי 

 100% היקף העסקה: 

 פנימי סוג המכרז:

 דרישות התפקיד תיאור תפקיד:

 למורים והדרכתם בשילוב שימושי תקשוב בעבודתםתמיכה טכנית  .1

וכנות, לומדות וקישוריות לאינטרנט )גלישה, טכנית בתפעול ושימוש בת תמיכה .2

 דואר אלקטרוני, חיפוש מידע וכו'(

הטמעת השימוש בציוד בדגש לתלמידים מורים והתקנה ותמיכה במחשבים לטובות  .3

 התקשוב במעבדות המחשבים, בכיתות ובמרחבי הלימוד האחרים בבית הספר

לפעילות שוטפת של מורים  שוב וארגונםהכנת מעבדות המחשבים וציוד התק .4

 ם בהיבט הטכנולוגי ותשתיתי.ותלמידי

תמיכה טכנית אחריות על שילוב שירותי רשת האינטרנט ועל השימוש בהם, וכן  .5

 אתר בית הספר )אם הוא קיים(ברכזת התקשוב של בית הספר ב

 התקנת תוכנות ייעודיות שהפעלתן נדרשת במעבדות בית הספר )להפעלת אוגרי .6

 נתונים, לומדות ועוד(

ספרית ללמידה ולהוראה בסביבה מתוקשבת וכן -היערכות ביתתמיכה וליווי  .7

 בהיערכות לקיומן של בחינות מתוקשבות )כולל בחינות בגרות מתוקשבות(

 בהטמעת מערכות מקוונות להוראה וללמידה ותמיכה במהלך שיעורים מקוונים ליווי .8

 פנימיים וחיצוניים. נה בפני איומי סייברהתאמת מערכות המחשוב בבית הספר להג .9

  .365 , אופיס.הגרסאות של חלונות,גרסאות האופיס השונותבקיאות בעבודה ב .10

הקמת סביבת עבודה כוללת : התקנות חומרה, מחשבים, מדפסות, ידע וניסיון   .11

  .תקשורת ,סורקים

 .התקנה והטמעה של תוכנות ייעודיות ברשת הארגונית .12

 .טלפוניה עבודה מול מרכזיות .13

 אחריות להתקנות, תחזוקה וניהול רשת מחשבים של בתי הספר ומוסדות החינוך. .14

ציוד תקשורת  ,wifiטיפול בציוד וטכנולוגיות מתקדמות, מקרנים חכמים, תקשורת  .15

 ועוד.

 תחזוקת שרתים.ידע וניסיון ב .16

 עבודה בבתי ספר ובמוסדות חינוך ברחבי הישוב. .17

 ומוסדות החינוך בתחום המחשבים והרשתות.מתן הדרכות לצוות הרשות  .18

 עבודה עצמאית בבתי הספר וכחלק מצוות המחשוב במועצה. .19

 .עבודה בשיתוף פעולה עם ספקים חיצוניים .20

 .היכרות מעמיקה עם סביבת עבודה עם רשת ארגונית .21

 .ניתוח אירועים והסקת מסקנות עתידיות בהתאם .22

 .הנחיית עובדים חדשים .23

 יית הממוניםביצוע מטלות בהתאם להנח .24

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 תנאי סף:
 
 

 

 השכלה ודרישות מקצועיות .1

 טכנאי מחשבים או הנדסאי מחשבים או בוגר קורס רכזי מחשוב או מובילי מחשוב .א

 .)יש לצרף תעודה/מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו(

 או

 .רשתות תקשורת ממוסד מוכראו /בעל תעודת הסמכה לתחזוקת מחשבים ו

 .תעודה/מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו()יש לצרף 

 
 

 ניסיון .2

זוקת רשתות המחשבים בבתי ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בהתקנות ותח .א

)יש לצרף אסמכתאות המעידות על עמידה  עובדים. 70בארגון עם מעל  הספר או

 .בדרישה זו(

המעידות  )יש לצרף אסמכתאותומרכזיות טלפוניה.  dataניסיון בתחזוקת שרתי  .ב

 .על עמידה בדרישה זו(

 .יתרון –בוגר קורס ניהול רשתות מחשבים של מיקרוסופט  .ג

ידע ושליטה מלאה בהתקנות ופתרון בעיות אופיס של מיקרוסופט בקישור  .ד

 יתרון -לאינטרנט.

 

  דרישות נוספות  .3

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של  -רישום פלילי  .א

 )יש להציג אישור( .2001-במוסדות מסוימים, תשס"אעברייני מין 

 ידע וניסיון באיתור, טיפול ותיקון בעיות חומרה, תוכנה ורשתות תקשורת. .ב

 בעל ראייה מערכתית ושיתופית ארגונית. .ג
 

מאפייני עשייה 
 ייחודיים לתפקיד:

 רמת שירותיות גבוהה. .א
 .יכולת לעבודת צוות .ב

  , יתכן גם ימי שישי וחג עבודה בשעות לא שיגרתיות .ג

 

 חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות.מנהלת אגף  כפיפות: 
 

 

 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה  .1

   לא תידון. –/ נבחרי ציבור  המועצהבקרב עובדי 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .2

עפ"י חוות דעתו של הממונה  הזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה .3

 הישיר. 

 הנחיות להגשת מועמדות:
  השכלה מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות  להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים

במידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה )
( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף גבוהה  המקובלים באוניברסיטאות  בארץ

 15עד ליום  drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל הצהרה על קירבה משפחתית המצ"ב בצרוף מסמך
או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו. 2020 בנובמבר

mailto:drushim@gantik.org.il


 

 

 

לא ייענו. מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו במסגרת המכרז, כאשר המועצה 
 רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.

 


