
  ראמ"ה 
  ות הארצית הרש

  למדידה והערכה בחיוך

 משרד החיוך  
Ministry of Education 

 والتعليم التربية وزارة
    אגף הבחיות  

 

  

  

  בתחומי דעת שוניםדרושים בודקים למבחנים 
  מדעים, מתמטיקהקריאה, 

  דוברי ערביתאו דוברי עברית 
  
  

  תיאור התפקיד:
  2017 מאיב 3מתאריך שבועות החל   3.5-העבודה תימשך כ

  בכל יום 8-16בין השעות 
  .)העסקה(לו"ז מעודכן יימסר בסמוך לתחילת ה

  
  העבודה תתקיים במרכז בדיקה בפתח תקווה

  
  :דרישות התפקיד

  
  סטודנטיםדרושים  –בקריאה וכן קידודים והקלדותעבור בדיקת מבחנים 

או סטודנטים במהלך תואר שני/  /ראשוןהתואר הבאוניברסיטאות בשנה השלישית ללימודי 
, במדעי החברה (פסיכולוגיה, קלינאות תקשורת, משפטים או בוגרי תואר ראשון או שני

  ) כלכלה
 סטודנטיםדרושים  – וכן קידודים והקלדות במדעים ומתמטיקהים עבור בדיקת מבחנ 

באוניברסיטאות בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון/ או סטודנטים במהלך תואר שני/ 
כימיה, ביולוגיה, במקצועות המדעים המדויקים (פיזיקה,  בוגרי תואר ראשון או שניאו 

 הוראת המדעים.ביוטכנולוגיה), 

  
  ק את התאמתם לתפקידודיבש מבחןהמועמדים יתבקשו לעבור 

  
  

   לשעה + נסיעות₪  40 עד שכר מוצע:
  

  המעוניינים מתבקשים להפנות קורות חיים 

  kerenmag@taldor.co.ilלמייל 
 
  
  
  

  - המודעה פונה לגברים ונשים כאחד-



  ראמ"ה 
  הרשות הארצית 

  למדידה והערכה בחיוך

 משרד החיוך  
Ministry of Education 

 والتعليم التربية وزارة
    אגף הבחיות  

 

  

  

  مطلوب
  معرفة مختلفةمجاالت في المتحانات حون حّ مص

  (فهم المقروء)، قراءةرياضيّاتعلوم، 
   

  :وصف الوظيفة
   نيسان. 6ابتداء من سابيع أ 4العمل لمدة  رّ يستم

  عند بداية العمل)الزمنّي  جدولال سلّمسي.(  16:00-  8:00من الساعة يكون العمل س 
  كفامركز التصحيح في بيتح ت :العمل مكان

  
  : الوظيفة باتلّ متط

  
 العلوم  فيخرى في مجاالت أو(فهم المقروء) القراءة  لتصحيح امتحانات في

 و طالبأ /لوّ مطلوب طالب جامعات في السنة الثالثة للقب األ :ةيّ االجتماع
(علم  ةالعلوم االجتماعيّ و الثاني في أل وّ اللقب األخّريجو و أ /للقب الثاني يدرسون

 )، معالجة نطقادقتصانفس، حقوق، 
  مطلوب طالب جامعات في السنة : اتيّ والرياضلتصحيح امتحانات في العلوم

و أل وّ األاللقب  خّريجوو أ /للقب الثانييدرسون طالب و أ األّول/الثالثة للقب 
 في وأالثاني في مواضيع العلوم الدقيقة (فيزياء، كيمياء، بيولوجيا، بيوتكنولوجيا)، 

 تعليم العلوم.
 

  للوظيفةمتهم ءمالمدى  يفحص اختباراجتياز  المرّشحينمن  طلبيُ 
  

  ش للساعة + سفريات 40: المقترح جراأل
  ةإرسال سيرة ذاتيّ ين يطلب من المعنيّ 
  )"متحانات التصحيح ال(والكتابة عليها "

 اإللكترونيّ البريد  عبر وأ 2270119-077فاكس رقم إلى 

kerenmag@taldor.co.il  
 

  - سواء دّ حللرجال والنساء على موّجه عالن إلا -
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