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 תחומי האחריותפירוט הביצועים והמשימות העיקריות, נגזרות מ

 

 :תחזוקת תשתיות בית בספר.1

 

מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר ,ציוד, ניקיון, תחזוקה,  א.

 תשתיות, ליקויים ותקלות בתחום אחריות בית הספר.

 טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך. ב.

 ניקיון בית הספר והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר. בקרה על ג.

 באותה עת בשירותים אחרים. השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק ד.

 פתיחה וסגירה של בית הספר )שערים, כיתות לימוד, משרדים, וחדרי שדירות(. ה

 לוחות הזמנים שנקבעו.ווידוא קיים הצלצולים על פי . ו

התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או  ז.

 מחוצה לה.

 מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים. ח

 וכדומה.השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון,  ט.

 ים דוגמת בנק.מתן שירותים חוץ בית ספר י.

 

 :אספקה והתקנת ציוד בבית הספר .2

 תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי. העברת ציוד בלתי א.

 אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה. ב

 התקנת ציוד נדרש )כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד(, או פנייה לגורמי מקצועי לצורך התקנה. ג.

 .אחסון הציוד במקומות הייעודים. ד

 של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל בית הספר.ר .רישום מסוד ה

 

 

 :סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר  .3

 .ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב"ט.א 

 .הצבת שילוט מוגדר ב.

 דות כתחום סכנה.וג. תחימת אזור ביצוע עב

 מתקני המשחק במתחם בית הספר.ד. בדיקת שלמותם של 



 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד 4

 א. מאמץ פיזי

 ב. עבודה עם ילדים.

 

 :כפיפות.5

 מנהל בית הספר.  

 

 :ידע והשכלה. 6

 עברית ברמה סבירה.שפות:    

 יתרון להכשרות מקצועיות.  

 

 :רישום פלילי. 7

 סקה של עברייני מין במוסדותהיעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת הע  

 .2001 -ימים תשס"אמסו  
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  00:13 שעהב 10.7.19 ,ד' יוםבקשות למכרז יש להגיש עד 

 

 :מכים הבאיםבקשה למכרז תכלול את המס

 קורות חיים .1

 יםירלוונט תעודות ומסמכים .2

 

 :בדרכים הבאותלהגיש ן ניתבקשות למכרז זה 

 anat@alona.org.ilהדואר האלקטרוני, בכתובת באמצעות  •

 .37830אלונה מושב עמיקם מיקוד  אזוריתבכתובת מועצה במשרדי הרשות  •

 

 

 *מועמדים/ות שלא יפנו בהתאם לנ"ל או לא יעמדו בדרישות הסף לא יזומנו*

 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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