
 

 

 
 ": הספר היסודיים במסגרת פרויקט "הכיתה ירוקה- נאמני קורונה בבתידרושים 

 מטרה: 
 

ולתמוך במאמצים לבלימת ההתפשטות וניטור התחלואה ובדיקות   ספר ה-לבתי  לסייע נועדה נאמני הקורונה העסקת 
הנחיות הבריאות ופעולות בדיקות הדיגום ע"מ  דיגום קורונה. יסייע למנהל בית הספר בניהול "אורחות חיים", קיום 

 לעצור את שרשרת ההדבקה, ככל הניתן, בקרב התלמידים וצוותי החינוך בבית הספר. 
 

 :  תיאור התפקיד
 

 מניעת התפשטות תחלואה:  .1
 הדרכת צוותי חינוך ותלמידי ביה"ס במניעת תחלואה  . א
 ניהול היגיינה ואורחות חיים  . ב
 ההנחיות ביצוע בקרה ומעקב לקיום  . ג

 
 כתה ירוקה:   .2

 ניהול וביצוע תהליך בדיקות אנטיגן למניעת בידוד תלמידים בבית הספר  
 

גילוי מאומת במוסד החינוכי: ניהול האירוע ויהווה הגורם המקשר והמתאם מול כלל הגורמים )מחוז, לשכת   .3
 בריאות מחוזית, רשות מקומית, משל''ט( וסיוע בחקירה האפידמיולוגית 

 
 PCR ארגון בדיקות "מגן חינוך" בבית הספר וסיוע לחברת הדוגמת בביצוע בבדיקותמגן חינוך:   .4

 
  – דיגום בעקבות התפרצות תחלואה בבית הספר: ניהול האירוע, תאום וקישור עם כלל גורמי הדיגום  .5

 PCRבדיקות משל''ט, רשות מקומית, וסיוע לחברה הדוגמת בביצוע  
 

 דרישות תפקיד:  
  .לימוד לפחותשנות    12 - השכלה  .1
 מ"י  -תעודת יושר, אישור העדר עבירות מין    .2
 יתרון   –מע"ר/חובש  -הכשרה רפואית    .3
 בעל/ת תעודת "תו ירוק  .4

 
 מאפייני עשייה הייחודיים לתפקיד: 

 
 .אישית גבוהה- בעל/ת תקשורת בין .1
 למבוגרים וילדים  – בעל/ת יכולות ארגון ותודעת שירות גבוהה  .2
 סובלנות ודיסקרטיות יכולת עמידה במצבי לחץ,   .3

 
 : ימים ושעות עבודה

 07:30-10:30 או  07:30-13:30ה' בין השעות -ימים א' 
 07:30-10:00 או  07:30-12:30ימי ו' בין השעות 

 הכשרות:  תקופת 
 טרם נקבע כיצד זה יתבצע  –  29.9-4.10

 תקופת ההעסקה:  
 )ייתכן כי יסתיים קודם לכן(  31.12 –  29.9

   : כרש
 משרה מלאה  –– + נסיעות ברוטו ₪  7,300
 משרה חלקית   –₪ ברוטו + נסיעות  3,650

 
 הנחיות להגשת מועמדות: 

)במידה שהתואר   מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה  להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים 
המקובלים   גבוהה   השכלה  לתארי  שקילות   על  החינוך  במשרד  תארים  להערכת  הועדה  אישור  לצרף  יש  מחו"ל 

רלוונט חומר  וכל  הנדרש  הניסיון  על  המעידים  ומסמכים  בארץ(  לכתובת  באוניברסיטאות  נוסף  י 
יצורפו המסמכים  \ו   המשרההצעות שאינן עונות על דרישות    .drushim@gantik.org.il   מייל  או הצעות שאליהן לא 

 הדרושים, לא ייענו. 


