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 לשכת ראש העיר
 2022אוקטובר  26רביעי  יום

 מכרזים  0556

 2202/30מכרז חיצוני מס' ע 
 ים/ותדרוש

 
 .מנהל תכנית "אפשרי בריא" –מתאם בריאות  תואר התפקיד: :יאור המשרהת

 .  50% המשרה: היקף
 היה בהתאם לתואר האקדמי. . עדכון הדרגות י(41 - 38) מח"ר :משרהירוג ודרגת הד

מטה  -מקצועית  .(או מי שמטעמו) מנכ"ל העירייה -מנהלתית   כפיפות:
ולמטה של רשת ערים  "בריא אפשרי"התוכנית הלאומית 

  .בריאות
 

 : תיאור התפקיד
מהלכים ועקרונות של והטעמת  ,"אפשרי בריא" -ובריאים פעילים ניהול וריכוז התכנית הלאומית לחיים 

ר. בין היתר, כולל במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים בעי י, העירוני היום יומ קידום בריאות בתפקוד
  התפקיד את הפעולות הבאות: 

 
 בריא  בעיר" ומחויבות לחיים פעילים ובריאים . הזדהות עם עקרונות התוכנית הלאומית " אפשרי .1
עיר פעילים ובריאים באשר תפעל להוביל את התוכנית המערכתית לחיים , ריכוז וועדת היגוי פעילה .2

 ולקיימה על פי הנחיות מטה התוכנית הלאומית "אפשרי בריא בעיר".
גורמי חוץ וגורמים בתוך הרשות המקומית )כגון: קיום קשרי עבודה קבועים ועבודה בשותפות עם  .3

 . (, מחלקת החינוך ומחלקת הרווחה, עמותת המתנ"סמחלקת הספורט
בהתאם לעקרונות התכנית הלאומית "אפשרי , ילים ובריאיםמערכתית לחיים פעפעולה הכנת תכנית  .4

פעילויות מטרות, יעדים, ידי הגורמים הממנים, אשר תכלול מרכיבים כגון: -במועדים שיקבעו עלבריא" ו
 , לוחות זמנים וכיו"ב. תהליכי בקר והערכה, תקציבמתוכננות, מדדים להצלחה, 

שייקבעו חות הזמנים ות ברשות על פי קריטריונים ולוביצוע מעקב והערכה רבעונית על יישום הפעילוי .5
 יבריא . בתוכנית הלאומית אפשר

בריא )מסגרות  קידום מסגרות אפשרי, לרבות, מהלכים, קיום מדיניות ונהלים, לפעול לפי תכנית העבודה .6
 לקהל הרחב .הכנה ויישום של תכניות ומהלכי הסברה מקדמות בריאות( ,

מספר מוסדות החינוך הגדלת יר בהתאם לעקרונות התכנית, לרבות, לצורך פעילות במוסדות החינוך בע .7
מקדמי מוסדות חינוך על ידי משרד החינוך, ולעמוד ביעדי משרד החינוך בנושא  שיוכרו כמקדמי בריאות

 בריאות  .
 ביצוע פרסומים שונים )תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בעירייה( הנוגעים לתכנית.  .8
ויישום התכנית, בהתאם  ודיווח למטה על ביצוע "בריא אפשרי"מטה התוכנית הלאומית קשר שוטף עם  .9

 למועדים שנקבעו. 
 ידי מנהליו. -על עובדעל האשר תוטל , הבריאות ותכנית "אפשרי בריא"בתחום או נוספת אחרת כל מטלה  .10

 
 סף:דרישות ה

ידי משרד -הנוחות, מצורף למסמך העתק דרישות הסף של התפקיד כפי שפורסמו לאחרונה עללשם 
 .("כנספח ג'"מסומן )של סתירה, יגבר האמור בנספח במקרה הבריאות. 

 
 השכלה

 : על המועמד להיות בעל השכלה בהתאם לאחת מן החלופות הבאות
 
 המועצהידי -על מוכר להיות התוארר. על הציבו בבריאות אות בריאו בקידום ומעלה שני תואר בעל .1

 ם בחו"ל.אקדמאי תארים להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל או גבוהה להשכלה
 

 או:
 

ת )סיעוד, תזונה, פיזיותרפיה, ריפוי הבריאו מקצועותם: הבאי מהתחומים באחד ומעלה שני תואר בעל .2
 ה, וגיאוגרפי סביבה לימודירי, ציבו נהלית, מיציבור מדיניותית, סוציאל עבודה ה, הרפוא מדעי בעיסוק(,

 שני תואר בעלאו ך, וחינו גופני חינוךט, הספור של פיזיולוגיה ית, ארגונ סוציולוגיהית, ארגונ פסיכולוגיה
 . תהבריאו במשרדת בריאו לקידום המחלקה באישור אחר

 
 להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל או גבוהה להשכלה המועצה י"ע מוכר ותלהיעל כל תואר כאמור 

 ם בחו"ל.אקדמאי תארים
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 או:
 

 מקצועותה, הרפוא מדעיר, הציבו בריאותת, בריאו ידוםם: קהבאי התחומיםן מ באחד ראשון תואר בעל .3
 מערכות מינהלי, רציבו מינהל ת, ציבורי מדיניותק(, בעיסו ריפויה, פיזיותרפי ת )סיעוד, תזונה, הבריאו

 תואר ועם החרדי בפיקוח בריאותית לתנועה מורה או גופני חינוךת, סוציאלי עבודה ת, בריאו
 ראשון תואר בעל  אום, משפטיה, ואנתרופולוגי סוציולוגיהה, סביב ולימודי גיאוגרפיהי, אקוויוולנט

 תהבריאו במשרד בריאות לקידום המחלקה באישור אחר
 

 להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל או גבוהה להשכלה המועצה י"ע מוכר היותלעל כל תואר כאמור 
 ם בחו"ל.אקדמאי תארים

 
 או:

 
 החל התפקיד לצורך שהוכרו בריאות ערים ורשת בריאות לקידום המחלקה של הקורסים אחד בוגר .4

 . 2000ת משנ
 

 ניסיון קודם
 , על המועמד להיות בעל הניסיון קודם, בהתאם לאחת מן החלופות הבאות: בנוסף

 
 ( לעיל לעניין השכלה: 1למועמד שעומד בדרישת הסף מס' ) .1

 
 לקידום התערבות תכניות או/ו קהילתיים פרויקטים ריכוז או בניהול אחת שנה לפחות של ניסיון בעל

 .מקומית רשות הוא מהם שאחדם, שוני גורמים שלושה בשיתוף שנעשו ת, בריאו
 

 ( לעיל לעניין השכלה: 2למועמד שעומד בדרישת הסף מס' ) .2
 

 כאמור לעיל.  תכניות או/ו קהילתיים פרויקטים ריכוז או בניהול נתייםש לפחות של ניסיון בעל
 

 ( לעיל לעניין השכלה: 3למועמד שעומד בדרישת הסף מס' ) .3
 

 כאמור לעיל.  תכניות או/ו קהילתיים פרויקטים ריכוז או בניהוללוש ש לפחות של ניסיון בעל
 
 ( לעיל לעניין השכלה: 4למועמד שעומד בדרישת הסף מס' ) .4

 
במהלך עשר השנים  שנים( 7) שבעת לפחוי, של עירונ בריאות כמתאם המקומית ברשות מוכח ניסיון עלב

 ת. האחרונו
 

  השלמת קורסים של המחלקה לקידום בריאות ורשת ערים בריאות
 

לעיל )הן לעניין ההשכלה והן  3 -ו 2בסעיפים עמדים שיקלטו לתפקיד, על בסיס דרישות הסף שפורטו מו
 לקידום המחלקה . של הקורסים אחדלעניין הניסיון(, יידרשו להשלים במהלך שנת העבודה הראשונה, את 

 .2000  משנת החל התפקיד לצורך שהוכרו בריאות ערים ורשת בריאות
 

 רישום מקצועי:
 בהתאם להשכלה ולמקצוע על בסיסו נקלט העובד.  דרש.נ
 

 :דרישות נוספות
  .שפה הערביתדוברי הל יתרון -שפות 

 . 2001-התשס"אבהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במקומות מסוימים, אישור  –ישום פלילי ר
 . officeהיכרות עם תוכנות חבילת  -מערכות ממוחשבות 
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 : ובדיקתןאופן הגשת המועמדות 

  קורות ידי המועמד/ת, וכן, -את נוסח המכרז המלא )מסמך זה( כשהוא חתום עליש לצרף לבקשה
 תאריכים.ניסיון תעסוקה קודם וחיים מפורטים, כולל 

 ו/או אישורי  לקורות החיים יש לצרף את המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות, תעודות השכלה
אישורי העסקה ממקומות עבודה רישוי מקצועי, ות, ו/או הכשרה מקצועית/השתלמוי לימודים

 לצרף המלצות בכתב. מומלץ . היקפי משרהו קודמים הכוללים תאריכי העסקה מלאים
  לא יטופלושלא בהתאם לאמור לעיל, טפסי מועמדות שיתקבלו. 
  .מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי בפני וועדת קבלת עובדים  
 עדר ניגוד עניינים או קרבת משפחה לעובדי חתום על הצהרה בדבר הייידרשו לים מתאימים מועמד

 עירייה או נבחרי ציבור, ולאחר מכן, יזומנו לראיון בפני וועדת קבלת עובדים.
  בתקציב מותנה , המשך העסקת המועמד שיבחר מעבר לשנה הראשונהוכן, בפועל, המשרה איוש

 . העירייה ויהיה בהתאם לצרכיה
 ון חיצוני, להליך בפני מכון אבחיםמתאימים העירייה תהיה רשאית להפנות מועמד. 

  רק לשם הנוחות. זכרמשרה זו מופנית לגברים ולנשים ומנוסחת בלשון 
  עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב

 .עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

  ,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק  9בכפוף להוראות סעיף  הליך זה ינוהלבנוסף-
מציעים העונים על  והעירייה שומרת על זכותה להעדפה מתקנת של אנשים בעלי מוגבלות. 1998

 דרישות החוק, יוכלו לציין זאת בפנייתם ולצרף אסמכתא מתאימה.
 

 מען להגשת ההצעות ולבירוריםמועדים ו
 הצעות שיוגשו באיחור, לא 12:00שעה:  21.11.2022 -הגשת הצעות הוא עד להמועד הסופי ל .

 ייבדקו. 
 או בדוא"ל: משרד משאבי אנושאת ההצעות ניתן להגיש ב ,kohadam@rahat.muni.il 

  :08-9914932  ', פקס 08-9914858,  08-9914804טל': לבירורים. 
 
 
 כבוד רב ב
 
 

 פאיז אבו צהיבאן 
 ראש העיר 

  



 

 

 .(חצי משרה)בריא אפשרי  –מתאם בריאות : 30/2022מכרז מס' 
 : ________________ועמד/תתימת המח

 
 4מתוך  4עמוד 

 


