
פומבי 48647 : מכרז מספר          

.81019196 : מס' המשרה

מרכז/ת תחום ריפוי בעיסוק (בקרה בריה"נ)  1 - משרות. : תואר המשרה

פסיכיאטריה מחוזית / איזורית : היחידה 

חיפה : המקום 

לשכת הבריאות מחוז חיפה : המשרד

דרגה ג5 - ג6 דירוג 49 מרפאים בעיסוק. : הדרגה 

25 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

אחריות על הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק ביחידות גריאטריה או בריאות הנפש,
במסגרת לשכת הבריאות המחוזית.

השתתפות בצוות רב-מקצועי ואחריות לביצוע בקרות בתחום הריפוי בעיסוק, לרבות
בקרות מתוכננות, בקרות פתע ובקרות חריגות.

אחריות לכתיבת דו"חות בקרה ולהעברתם לממונה על הבקרה.

ייזום, תכנון ופיתוח שיטות בקרה ודרכי פעולה, בתיאום עם הנוגעים בדבר
והממונה.

ריכוז ומעקב אחר נתוני כוח אדם בתחום שבאחריותו/ה ודיווח לממונה בכתב ובעל-
פה בכל נושאי הבקרה, בהתאם  לנוהלי הדיווח שהותוו על-ידי הגורמים המוסמכים

בתחום הגריאטריה או שירותי בריאות הנפש.

השתתפות בפעולות נוספות במסגרת פעילות הפסיכיאטר/ הגריאטר המחוזי בלשכת
הבריאות.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

רישיונות:
----------------------------

תעודת מקצוע בריפוי בעיסוק, מטעם משרד הבריאות

השכלה:
----------------------------



תואר ראשון בריפוי בעיסוק.
עדיפות לתואר שני בריפוי בעיסוק או בתחום אחר הרלוונטי לתפקיד.

ניסיון:
----------------------------

5 שנות ניסיון בריפוי בעיסוק, מתוכן לפחות שנתיים בתחום אחריותו/ה, כמתואר
בתואר המשרה:  גריאטריה / בריאות הנפש.

למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בריפוי בעיסוק ניתן מתאריך-31.1.2011
ואילך, הניסיון ייספר ממועד קבלת תעודת המקצוע בריפוי בעיסוק, מטעם משרד

הבריאות.
למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בריפוי בעיסוק ניתן עד לתאריך
30.1.2011, אשר צברו ניסיונם עד לתאריך 30.1.2011, הניסיון ייספר ממועד

הזכאות לתואר.
למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בריפוי בעיסוק ניתן עד לתאריך

30.1.2011, אשר צברו ניסיון לאחר ה-31.1.2011 הניסיון ייספר ממועד קבלת
תעודת המקצוע בריפוי בעיסוק, מטעם משרד הבריאות.

ידע:
----------------------------

הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.

שפות:
----------------------------

כושר הבעה בכתב ובעל-פה ברמה גבוהה.
ידיעת השפה העברית.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:
----------------------------

ראיה מערכתית רחבה בתחום הפעילות.
יכולת לשקול ולשפוט בסוגיות מורכבות בתחומי הפעילות בתפקיד.

יכולת גבוהה של הנעה ופיקוח על עובדים.
יכולת גבוהה של ניהול, תיאום, תכנון וארגון.

אסרטיביות וסמכותיות.
כושר לנהל משא ומתן ברמה גבוהה.

תקשורת בינאישית ברמה גבוהה.
תודעת שירות גבוהה.

הערות:



 

_______________________________________
________________________________________

סיכום דרישות מסמכים:
1.  קורות חיים

2.  תעודת השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה במשרה
3.  להוכחת דרישות הניסיון נדרש אישור העסקה כולל לוגו, חתימה,

 פירוט תאריכי העסקה, היקף משרה ופירוט התפקידים ותחומי האחריות בתפקיד.

________________________________________
________________________________________

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : כח' בסיון, תשע"ז (22/06/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ה' בתמוז, תשע"ז (29/06/2017)

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 בארץבהנרכש 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. 
  
 


