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פומבי-קיבוצי
61328
משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
.81060224,.81076489,.81076488,.81068550,81076487
ראש ענף )בוחן/ת פטנטים -צוער/ת(  - 5משרות.
רשות הפטנטים  -מחלקת בוחני פטנטים
ירושלים
משרד המשפטים
דרגה  39 - 36דירוג  12מהנדסים.
 100אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
פירוט מטלות ותחומי אחריות
*******************************
קבלה לתקופת צוערות שאורכת שנתיים ,במהלכה תינתן לצוער/ת הכשרה בבחינת
בקשות לרישום פטנטים ,באחד או יותר מן התחומים הבאים :כימיה ,מכניקה,
מחשבים ותקשורת ,פארמה ,ביוטכנולוגיה ,פיזיקה ,מכשור רפואי.
צוער/ת שי/תסיים את ההכשרה בהצלחה י/תוסמך כבוחן/ת פטנטים ,וי/תוכל לעבוד
ברשות הפטנטים כבוחן/ת פטנטים.
ההכשרה כוללת הרצאות פרונטליות וסדנאות בהם יילמדו רקע בקניין רוחני ,ידע
תיאורטי בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית ,וכן הכשרה מעשית בבחינת בקשות לפטנט
הכוללת מיומנויות בחיפוש פטנטים במאגרי מידע שונים לאומיים ובינלאומיים,
עריכת דו"חות בחינה וכדו'.
במסגרת ההכשרה הצוער/ת י/תסייע לבוחני פטנטים בבדיקת בקשות לרישום פטנטים
ובבירור סוגיות מקצועיות.
חלקים ניכרים מן העבודה מתבצעים בשפה האנגלית
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
*****************
השכלה :תואר אקדמי בהנדסה או במדעי הטבע
רישיון :לדירוג המהנדסים נדרש רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים*
ניסיון :אין צורך בניסיון קודם לדרגה תחילית
דרישות רצויות:
********************
השכלה:תואר אקדמי בפיזיקה או מכניקה או הנדסת אלקטרוניקה או מדעי המחשב או
הנדסת מחשבים ותקשורת ,מכשור רפואי ,ביו-רפואה ,כימיה אנאורגנית
או לימודי רוקחות/פארמקולוגיה
ניסיון :רצוי ניסיון בתחום הפטנטים

כישורים אישיים :כושר ניהול משא ומתן ,יחסי אנוש טובים
שפות :ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית ,כושר הבעה בכתב ובעל פה
ברמה טובה בעברית ובאנגלית
הערות:
 .1מועמד/ת שטרם קיבל/ה רישיון מלשכת המהנדסים והאדרכלים ,יש להציג את
האישור בעת הזימון לועדת הבוחנים*.
 .2במסגרת המיונים ,תתקיים בחינה בשפה האנגלית.
 .3מועמד/ת שי/תיבחר לתפקיד י/תדורג בדירוג  165צוערים.
 .4במסגרת מסלול הקידום ברשות הפטנטים ,עם סיום בהצלחה של תקופת הצוערות,
י/תוסמך הצוער/ת לבוחן/ת פטנטים וי/תקודם לדירוג  -266טבלאות שכר ופירוט
תפקיד בוחן פטנטים מופיע באתר הרשות:
https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Pages/beco
me_a_patent_examiners.aspx
הערות:
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום  :כד' בשבט ,תשע"ט )(30/01/2019
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :ח' באדר-א ,תשע"ט )(13/02/2019

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

