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 2021אוגוסט  31         
 למועצה אזורית אשכול 

 ה /דרוש 
 נאמני קורונה בבתי הספר 

 
 31/12/21 -29/9/21תקופת העסקה: 
   : הגדרת התפקיד

בית הספר בניהול " אורחות חיים", קיום הנחיות הבריאות ופעולות בדיקות הדיגום ע"מ    סיוע למנהל ✓
 שרשרת ההדבקה, ככל הניתן, בקרב התלמידים וצוותי החינוך בבית הספר. לעצור את  

  . כתה ירוקה: 2י חינוך ותלמידי ביה"ס במניעת תחלואה. הדרכת צוות . מניעת התפשטות תחלואה: 1 ✓
  . גילוי מאומת במוסד החינוכי: 3ה"ס. אנטיגן למניעת בידוד תלמידים בבי  תהליך בדיקות ניהול וביצוע 

לשכת בריאות מחוזית, רשות  ם )מחוז,  ויהווה הגורם המקשר והמתאם מול כלל הגורמיאירוע ניהול ה 
ארגון בדיקות "מגן חינוך" בבית הספר   . מגן חינוך:4חקירה האפידמיולוגית. ב  וסיוע מקומית, משל"ט( 

ניהול  ת תחלואה בבית הספר: התפרצו   . דיגום בעקבותPCR .5וסיוע לחברת הדוגמת בביצוע בדיקות  

משל"ט, רשות מקומית וסיוע לחברה הדוגמת בביצוע   -ישור עם כלל גורמי הדיגוםהאירוע, תיאום וק
 . PCR בדיקות 

   :כשירויות עיקריות נדרשות 
 ת קורונה מהירה מסוג אנטיגן. ידע לבצע בדיק ✓
 . PCRידע לבצע בדיקת קורונה   ✓
 דמיולוגית למשרד הבריאות. ידע לסייע בחקירה אפי  ✓
 יהיה בקיא בהנחיות הבריאות ו"אורחות חיים" בבית הספר.  ✓

 : יני העשייה הייחודיים בתפקידפימא
 אישית גבוהה. -על/ת תקשורת ביןב ✓
 למבוגרים וילדים.  -ות ארגון ותודעת שירות גבוההבעל/ת יכול ✓
 יכולת עמידה במצבי לחץ, סובלנות ודיסקרטיות.  ✓

 : ות התפקיד ישדר
 שנות לימוד לפחות.  12השכלה של  ✓
 מ"י.  -תעודת יושר, אישור העדר עבירות מין  ✓
 יתרון  -מע"ר/ חובש  -שרה רפואית הכ ✓
 וק". בעל/ת תעודת "תו יר ✓

   :המסגרת לתקצוב 
 07:30-12:30ימי ו' בין השעות   07:30-13:30ה' בין השעות -שעות העסקה: ימים א'  ✓
 29.9-4.10.2021תקופת הכשרות:  ✓
 ברוטו לחודש.   ₪ 7,500שכר:  ✓

 מנהל בית הספר, משרד החינוך ומשרד הבריאות.  : כפיפות
 ת.  המקומיום הקיבוצי ברשויות ע"פ ההסכ : נאי העסקהת
 
 eshkol.info/321/https://www.  : אתר המועצהבשה למשרה פנויה ס בקטופלמלא  תו ועמדמל ה עחובה  * **

 מתאימות  לא תעודות  ע ליתג )פנייה ש מלצות.דות והועי, תעורים לניסיון מקצ ישוא ורות חיים, ק : צרף לו      
 טופל( לא ת     

 . 12:00בשעה   30/9/2021 -עד לתאריךגיש להת יש ת ההצעוא

 יד. תפקל הסף שותדריב דועמשי םנו רק המועמדייע 

  ר.זוהא  יתושב יםולמועמד ויותבלעם מוג יםמדועמלתינתן עדיפות   

 תהליכי הקבלה לעבודה.להתאמות ב  ת/עם מוגבלות זכאי  ת/מועמד 

 וג הולםיה הזכאית לייצלאוכלוס ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד. 

 ורךתקים בשעת הצ מרו  י המועצהי לשעת חירום ועל כן עובדונפעל חיכמ וגדרת המועצה מ . 

 ם. לשני המיני המכרז מנוסח בלשון זכר, אך פונה                 

 ב ב ר כ ה,   
 ה המועצ ש  רא – ירקוני גדי                 המועצה "ל  מנכ - ניר ים
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