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 במועצה מקומית בסמ"ה   מנהל יחידת הבריאותלתפקיד   2/2023מבי מס' ופ/פנימי מכרז

 

 נהל יחידת הבריאות מ תואר המשרה:

דרגת המשרה 
   המקומיות רשויותב הקיבוצי ההסכם ע"פ ודירוגה:

 משרה  %100 העסקה:היקף 

 פומבי /פנימי סוג מכרז:

 כפיפות 
 ראש המועצה/ מנכ"ל הרשות  - מנהלית

  .מטה המקצועי של רשת ערים בריאות - מקצועית

 תיאור התפקיד:

יומי, תוך שימוש -הטמעת העקרונות של העיר הבריאה בתפקוד העירוני היום
לשפר את בריאות כלל התושבים באסטרטגיות של קידום בריאות וקיימות, במטרה 

 :ועיקרי תפקיד  .תוך צמצום פערי בריאות
הובלה, תכלול וקידום תהליכי תכנון  .2תית ניהול יחידת הבריאות הרשו .1

לקידום בריאות וקיימות המבוססים על בסיסי  ,עירוניים, אינטגרטיביים
 . העלאת המודעות לבריאות3  מידע ובהתאם לצורכי האוכלוסייה ויישומם

התושבים ולהשפעת פערים על בריאותם בקרב מקבלי ההחלטות, ספקי 
. רתימת גופים ציבוריים, ממשלתיים, עסקיים, 4 .השירותים והציבור הרחב

התנדבותיים ואמצעי תקשורת לפעילות משותפת עם העירייה למען קידום 
השתתפות בפעילות . 6ם. ניהול מערך הבריאות בחירו. 5.  בריאות וקיימות

 .)ברשויות החברות ברשת ערים בריאות) ערים בריאות  רשת

 תנאי סף

 השכלה ודרישות מקצועיות:
  בעל תואר אקדמי המוכר במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: 
מקצועות הבריאות בעלי רישוי משרד קידום בריאות, בריאות הציבור, סיעוד, 

-בהתאם להגדרות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח( הבריאות
מדעי הרפואה, מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי החקלאות, עבודה סוציאלית, , (2008

מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי, לימודי סביבה וגאוגרפיה, פסיכולוגיה ארגונית, 
עדיפות לבעלי תואר אקדמי שני במקצועות  .ל הספורט, חינוך גופני וחינוךפיזיולוגיה ש

או לרופאים ורופאי שיניים מומחים  ,לעיל או בקידום בריאות או בבריאות הציבור
 .בבריאות הציבור או ברפואת שיניים ציבורית

 
 דרישות ניסיון:

 שנים לפחות בניהול, ארגון והפעלת פרויקטים, רצוי  3ניסיון של  -ניסיון  מקצועי
בתחומי בריאות הציבור, תכנון, קידום בריאות, עבודה קהילתית ו/או תחומי תוכן 

 יתרון לבעלי היכרות עם עבודה ברשויות מקומיות שלטון איזורי. .רוחביים וחוצי ארגון
  עיים לפחות בכפיפות ישירה, כאשר על עובדים מקצו 2ניסיון בניהול של -ניסיון ניהולי

 .תקופת הניהול לעלות על משך של שנה לפחות
 

 קורסים והכשרות מקצועיות:
בוגר קורס המוכר על ידי המחלקה לקידום בריאות במשרד הבריאות, או הקורס  

המקביל של רשת ערים בריאות. או סיום בהצלחה של אחד הקורסים הנ"ל בפרק זמן 
 שנה וחצי מעת המינוי לתפקידשלא עולה על 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד הבהרה מגדרית:
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 מנהלה:

 
 12:00בשעה   19/2/2023'  אבקשות למכרז יש להגיש עד יום: 

 
 חובה לצרף:

 

. שאלון למועמד והצהרה בדבר קרובי משפחה או ניגוד עניינים ) ניתן להוריד באתר 1
 ( או לקבל במשרדי משאבי אנוש במועצה. il.muni.www.basmaהמועצה 

 .  קורות חיים.2

 . תעודות ומסמכים להוכחות דרישות התפקיד.3

 או במסירה אישית למזכיר המועצה. kaisark@basma.muni.il  המסמכים יוגשו   למייל 

במלואם כאמור לעיל ובמועד  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל . 4
המועמדים שעומדים בתנאי הסף שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף. 

 במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה.

ות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרש. 5 
 הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת . 6
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים 

 לכישוריהם של מועמדים אחרים.

. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי 7
 .2001 –החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

 . מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יזומנו להופיע בפני ועדת בחינה.8

 בלבד.. בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצרפו לבקשה 10

 

 .מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום המועצתי. 11

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                       

 ראיד כבהא
 ראש המועצה
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