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,מכריזה המועצה  1979-, תש"ם(מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) בהתאם לתקנות העיריות
 .המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה

 
 ברשות המקומית בריאות יישובימתאם לתפקיד  04/2022 פנימימכרז 

  יחידת בריאות יישובית היחידה:

 מתאם בריאות יישובי תיאור המשרה
דירוג ודרגת 

 המשרה
 38-40דרגה דירוג מח"ר 

 50% היקף העסקה

 למנכ"ל המועצה -כפיפות מנהלתית כפיפות
  למטה המקצועי של רשת ערים בריאות -כפיפות מקצועית

וך שימוש תי, יומ-הבריאה בתפקוד העירוני היום העקרונות של העירהטמעת  תיאור תפקיד:
באסטרטגיות של קידום בריאות וקיימות, במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים 

  .תוך צמצום פערי בריאות
 :עיקרי תפקידו

 ניהול יחידת הבריאות הרשותית  .1
ום בריאות לקידת, יכי תכנון עירוניים, אינטגרטיביובלה, תכלול וקידום תהלה .2

 וקיימות המבוססים על בסיסי מידע ובהתאם לצורכי האוכלוסייה ויישומם
העלאת המודעות לבריאות התושבים ולהשפעת פערים על בריאותם בקרב מקבלי  .3

 ההחלטות, ספקי השירותים והציבור הרחב
רתימת גופים ציבוריים, ממשלתיים, עסקיים, התנדבותיים ואמצעי תקשורת  .4

 עם העירייה למען קידום בריאות וקיימותלפעילות משותפת 
 ניהול מערך הבריאות בחירום .5
 )ברשויות החברות ברשת ערים בריאות, )השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות .6

 

 תנאי סף:

 וניהולי השכלה ודרישות מקצועיות
 אחד מאלו

בעל תואר שני בקידום בריאות, או בבריאות הציבור. על התואר להיות מוכר ע"י  .1
המועצה להכשלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים 

שנה אחת בניהול או ריכוז פרויקטים  לפחות בחו"ל. בנוסף, בעל ניסיון של
קהילתיים ו/או תוכניות התערבות לקידום בריאות, שנעשו בשיתוף שלושה גורמים 

 שונים, שאחד מהם הוא רשות מקומית. 
חומים הבאים: מקצועות הבריאות )סיעוד, תזונה, בעל תואר שני באחד מהת .2

פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק(, מדעי הרפואה, עבודה סוציאלית קהילתית, מדיניות 
, פסיכולוגיה ארגונית, פיזיולוגיה של הסביבהציבורית, מינהל ציבורי, איכות 

ום הספורט, חינוך גופני, וחינוך, או בעל תואר שני אחר באישור המחלקה לקיד
בריאות במשרד הבריאות. על התואר להיות מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או 
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחו"ל. בנוסף, בעל ניסיון של 
לפחות שנתיים בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים ו/או תוכניות התערבות 

שאחד מהם הוא רשות לקידום בריאות, שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים, 
מקומית. בנוסף, בוגר או משתתף באחד הקורסים של המחלקה לקידום בריאות 

 .2002ורשת ערים בריאות שהוכרו לצורך התפקיד החל משנת 
בעל תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום בריאות, בריאות הציבור,  .3

ריפוי בעיסוק(,  מדעי הרפואה, מקצועות הבריאות )סיעוד, תזונה, פיזיותרפיה,
מדיניות ציבורית, מינהל ציבור, מינהל מערכות בריאות, עבודה סוציאלית 

ה להשכלה גבוהה או קהילתית, חינוך גופני. על התואר להיות מוכר ע"י המועצ
חלקה להערכת תארים אקדמאים בחו"ל. בעל ניסיון של לפחות שקיבל הכרה המ

תיים ו/או תכניות התערבות לקידום שלוש שנים בניהול או ריכוז פרויקטים קהיל
בריאות, שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים, שאחד מהם הוא רשות מקומית. 
בנוסף, בוגר או משתתף באחד הקורסים של המחלקה לקידום בריאות ורשת ערים 

 .2002בריאות שהוכרו לצורך התפקיד החל משנת 
רים בריאות שהוכרו בוגר אחד הקורסים של המחלקה לקידום בריאות ורשת ע .4

ובנוסף, בעל ניסיון מוכח ברשות מקומית . 2002לצורך התפקיד החל משנת 
השנים  6כמתאם בריאות עירוני או מנהל מחלקת בריאות עירונית במהלך 

 האחרונות, לפחות.
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 :קורסים והכשרות מקצועיות
הלימודיות של רישות התחייבות להשתתף בקורס הכשרה למובילי בריאות ולעמוד בד

 )מעט בעלי תואר שני בבריאות הציבור או קידום בריאות)ל משרד הבריאות
  -יישומי מחשב

 שליטה בתוכנות ה- OFFICE. 

 ת ברשתות חברתיו היכרות ויכולת שימושTwitter ,facebook )'וכד. 

מאפייני 
העשייה 

הייחודיים 
 בתפקיד: 

 ומקיימתהזדהות עם הערכים והעקרונות של עיר בריאה  .א
 מנהיגות משתפת ויכולת קבלת החלטות בצוות בין תחומי .ב
 ניהול וביצוע עבודה בצוות לאורך זמן .ג
 רתימה והנעת אנשים .ד
 הובלת תוכניות אינטגרטיביות, איכותיות ויכולת דיווח .ה
 התעדכנות מקצועית מתמדת .ו
 ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים ברשות ומחוצה לה .ז

 נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד. המכרז

 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה 

ara.muni.il/he/citizinforms-http://arara ,)המעידות עלתעודות , בצירוף קורות חיים 

התומכים  (עם ציון תקופת עבודה מדויקת ואחוז משרה)ההשכלה ומסמכים/ אישור העסקה 

, עד ולא יאוחר מיום ara.muni.il-drushim@araraלאימייל בניסיון המקצועי והניהולי, 

 . 14:00בשעה  2202/50/10

  הדרושים במועד הנקבע בקשתם לא תדון ויראו אותם  את כל המסמכיםשלא צרפו מועמדים

 .כמי שלא עמדו בתנאי סף

 .מועמדים שלא יעמדו בדרישות הסף לא יוזמנו 

  המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני התאמה לתפקיד כחלק מהליך

 .הגיוס, מלבד מעבר בהצלחה של מבדק יושרה

  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9-ו 3עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים תינתן העדפה לאדם

האמור . ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד 1998תשנ"ח  ,מוגבלות

כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת 

 המוגבלות.

 ל התאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה.זכותו של מועמד עם מוגבלות לקב 

  אם שני המועמדים  1951ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א 6תינתן העדפה לנשים לפי סעיף

בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים 

 . 2008 -בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח

  ו )א(ב173תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים- 

ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של (ב173

  מועמדים אחרים.

 בכבוד,                                                                                                                  

 עו"ד מודר יונס  

 ראש המועצה 

http://arara-ara.muni.il/he/citizinforms
mailto:drushim@arara-ara.muni.il

