
 

  נספח א'

  כותב תכנים לאתר ולביטאון השריון -הגדרת תפקיד

  תיאור התפקיד:

סדיר  - כתיבת תכנים לאתר ולביטאון השריון, תוך קיום קשר מתמיד עם יחידות השריון •

  ומילואים.

התפקיד מקנה לעובד היכרות עם עולם תוכן עשיר, מורכב ומאתגר ממשק מתמיד עם  •

  השטח.

  

  תפקיד:מאפייני 

 היכרות עם יישומי אופיס לרבות וורד ופאוור פוינט. •

 הכרת עולם הניו מדיה. •

 יכולות כתיבה בניו מדיה. •

 יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה. •

 בכלל והשריון בפרט. והארץ העם ולמורשת הארץ לידיעת זיקה בעל אדם •

  

  :פירוט משימות

 כתבות ברבעון 2 -כתיבת תכנים לביטאון השריון •

 כתבה אחת בשבוע - לאתר השריוןכתיבת תכנים  •

  יציאה לשטח לפי דרישה לביקור ביחידות החיל לצורך בניית כתבות על יחידות החיל ולוחמיו •

  מודל עבודה:

  .שעות בשנה) 160שעות עבודה בשבוע בממוצע, בצמוד למנהל מרכז המידע (סה"כ  4 •

עבודה בחודש בתחילת כל חודש יתבצע סידור עבודה לחודש הבא+ בדיקת עמידה בשעות  •

  הקודם.

בתחילת כל יום עבודה יתקיים תדריך ובו יועברו לעובד פניות לטיפול וסדר עדיפויות לביצוע  •

 משימות.

  העבודה תתבצע במרכז המידע בלטרון. ייתכנו נסיעות לשטח לפי דרישה. •

    



 

  נספח ב'

  פרויקט מורשת מפקדים -מחקרעוזר  -הגדרת תפקיד

  תיאור התפקיד:

  מחקר עתיר נתונים תוך גישה למאגרי מידע, קיום ראיונות ועוד.ביצוע פרויקט  •

התפקיד מקנה לעובד היכרות עם עולם תוכן עשיר, מורכב ומאתגר תוך רכישת כלים בכריית  •

  מידע וממשק מתמיד עם הציבור הרחב.

  

  תפקיד:מאפייני 

  גאוגרפיה/ מידענות.לימודים תואר ראשון או שני בלימודי היסטוריה/ לימודי ארץ ישראל/  •

 יתרון). -היכרות עם יישומי אופיס לרבות אקסל (אקסס •

, כותר, רמב"י, אתר JSTOREהיכרות עם יישומי מידע בסיסיים באינטרנט (לרבות חיפוש ב  •

  הספריה הלאומית וכדו').

  יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה. •

 בפרט.בכלל והשריון  והארץ העם ולמורשת הארץ לידיעת זיקה בעל אדם •

  

  :פירוט משימות

  ע"פ החומר שבמרכז המידע -למידת מבנה החיל ויחידותיו לאורך השנים •

  איפיון מבנה מסד הנתונים •

  ) תוך קשר רציף עם היסטוריון העמותה1948-1982בניית מסד נתונים קיים ( •

  ע"ב ארכיון צה"ל ויצירת קשר עם מפקדים מוכרים -השלמת פרטים חסרים במאגרים •

  מודל עבודה:

  .שעות בשנה) 160שעות עבודה בשבוע בממוצע, בצמוד למנהל מרכז המידע (סה"כ  4 •

בתחילת כל חודש יתבצע סידור עבודה לחודש הבא+ בדיקת עמידה בשעות עבודה בחודש  •

  הקודם.

בתחילת כל יום עבודה יתקיים תדריך ובו יועברו לעובד פניות לטיפול וסדר עדיפויות לביצוע  •

 משימות.

 תתבצע במרכז המידע בלטרון. ייתכנו נסיעות לארכיונים, לרבות ארכיון צה"ל.העבודה  •

  



 

  נספח ג'

  עוזר מנהל מרכז מידע -הגדרת תפקיד

  התפקיד: תיאור

מתן מענה לפניות צבאיות ואזרחיות בנושאי מורשת והנצחה, כתיבה ופיתוח תכנים חינוכיים  •

  בנושא מורשת חיל השריון.

עם עולם תוכן עשיר, מורכב ומאתגר תוך רכישת כלים בכריית  התפקיד מקנה לעובד היכרות •

 מידע וממשק מתמיד עם הציבור הרחב.

  ביצוע נגזרות פעילות בתאום עם מנהל מרכז המידע. •

  

  תפקיד:מאפייני 

  .לימודים תואר ראשון או שני בלימודי היסטוריה/ לימודי ארץ ישראל/ גאוגרפיה/ מידענות •

 .היכרות עם יישומי אופיס  •

רמב"י, אתר כותר, , JSTOREיישומי מידע בסיסיים באינטרנט (לרבות חיפוש ב היכרות עם  •

  .הספריה הלאומית וכדו')

  .יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה •

 בכלל והשריון בפרט. והארץ העם ולמורשת הארץ לידיעת זיקה בעל אדם •

  משימות שוטפות:

  בחיל השריוןקשר עם מש"קיות חינוך  •

  ופו"םמלט"ק  קשר עם •

  בי"ס תיכוניים -קשר עם מערכת החינוך •

  מהציבור הרחב סיוע במענה לפניות שוטפות •

  בכתיבה ופיתוח תוכן לאירועים לאורך השנה:והשתתפות סיוע 

  צעדת לטרון •

  עצרת הגבורה •

 חידון השריון •

 אחת לרבעון -ימי עיון •

  השתלמויות חינוך לסגלי החטיבות הסדירותליווי  •

  מודל עבודה:

  שעות בשנה) 160בצמוד למנהל מרכז המידע (סה"כ בממוצע, שעות עבודה בשבוע  4 •

בתחילת כל חודש יתבצע סידור עבודה לחודש הבא+ בדיקת עמידה בשעות עבודה בחודש  •

  הקודם.

בתחילת כל יום עבודה יתקיים תדריך ובו יועברו לעובד פניות לטיפול וסדר עדיפויות לביצוע  •

 משימות.

 כז המידע יד לשריון, לטרוןבמר העבודה תתבצע •


