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תאור התפקיד:
תיאור התפקיד:
-------------

פיתוח והטמעת מודלים בקנה מידה אזורי לחיזוי לטווח ארוך (מחודש) עבור דרך
עונה ועד עשרות שנים, הן נומריים והן סטטיסטיים.

פיתוח מודלים לחיזוי לטווח חודשי ועונתי של טמפרטורות ומשקעים, עם דגש על
גלי חום וקור.

פיתוח ויישום שיטות לפירוט תוצאות המודלים ברזולוציות עדינות ובקנה מידה
.(downscaling) מקומי

פיתוח ויישום שיטות סטטיסטיות לניתוח תוצאות המודלים.
עריכת מחקרים בנושא חיזוי בחבורות (ensemble forecasting) וצימוד

(coupling) מודלים אטמוספריים וימיים, בשיתוף פעולה עם חוקרים בתחומים אלו,
הן בארץ והן בעולם.

IPCC ייעוץ למנהל השרות המטאורולוגי המשמש כמרכז פעילות המדינה במסגרת
בנושאים הקשורים לשינויי אקלים.

קיום קשרי שיתוף פעולה לפי הנחיות הממונים, עם גופים ממשלתיים וציבוריים
(רשות המים והביוב, המשרד לתשתיות לאומיות, חברת החשמל ועוד) להן ענין

בתחזיות לטווח עונתי במטרה לשפר את השרות הניתן בנושא זה.
קיום קשרי שיתוף פעולה לפי הנחיות הממונים עם גופים ממלכתיים שתפקידם להציג
לממשלת ישראל את המשמעויות האופרטיביות של שינויי האקלים הצפויים והדרכים

למתן את השפעותיהם השליליות (המשרד להגנת הסביבה, המשרד לתשתיות לאומיות,
משרד החקלאות ועוד).

קיום קשרי שיתוף פעולה עם חוקרים ברחבי העולם, במסגרת תוכנית המחקרים
(WCRP) של הארגון המטאורולוגי העולמי.

התעדכנות באופן קבוע בנושאים עליהם הוא/היא מופקד/ת.
עריכת מחקרים נוספים לפי דרישות הממונים.

דרישות המשרה:
תנאי סף:

**********************************

השכלה:
------------------

תואר שני במטאורולוגיה או בגיאופיסיקה או במדעי האטמוספירה או בפיסיקה
או במתמטיקה ופיסיקה (משולב) או בפיסיקה ומדעי המחשב (משולב) או בהנדסה או

באוקיינוגרפיה (**).

(**) מועמד אשר לא למד 3 מתוך 4 הנושאים הבאים יידרש להשלים קורסים
בנושאים אלו בשנתיים הראשונות לעבודתו במשרה:



    שיטות נומריות/מתמטיות בגיאופיסיקה/במדעים
    מודלים נומריים של האטמוספירה/האוקיינוס

    תהליכי אקלים/שינויי אקלים
    אוקיינוגרפיה פיסיקלית

(**) מועמד אשר לא למד מדעי האטמוספירה יידרש להשלים את הקורסים הבאים,
נוסף על הקורסים שפורטו למעלה:

    מטאורולוגיה דינמית/דינמיקה של האטמוספירה
    פיסיקת עננים/משקעים

    מעברי קרינה באטמוספירה/חישה מרחוק

    ניסיון:
-----------------------------    

ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהרצה ויישום מודלים נומריים של מזג אוויר
או מודלים נומריים אוקיינוגרפיים או מודלים נומריים הידרודינמיים.

כישורים נוספים רצויים:
***************************

ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה כדי ביוטי בכתב ובעל-פה

יכולת מחקרית
יכולת לעבודה בצוות

הערות:
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

המשרה פנויה באופן זמני. מועמד שייבחר יועסק במילוי מקום לתקופה של שנה
עד שנתיים.

במידה והעובד המועסק בתפקיד דרך קבע לא יחזור לתפקידו ייקלט המועמד
כעובד מן המניין, בכפוף להנחיות התקשי"ר.

המכרז פורסם ביום: ט’ בחשון, תשע"ז (10/11/2016)
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: טז’ בחשון, תשע"ז ( 17/11/2016)

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 5 ימים 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.




