
פומבי75062:מכרז מספר

80017396:מס' המשרה
מנהל/ת מחלקה לשרותי גריאטריה בקהילה  1 - משרות.:תואר המשרה

גריאטריה בקהילה:היחידה
ירושלים:המקום
משרד הבריאות:המשרד
דרגה 7 - 9 דירוג 31 רופאים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ניהול מקצועי ומינהלי של המחלקה לפיתוח שירותי גריאטריה בקהילה, במסגרת
האגף לגריאטריה.

ייצוג נושא פיתוח השירותים הגריאטריים בקהילה בפני מנהל/ת האגף.
ייעוץ למנהל/ת האגף בתחומי אחריותו/ה.

השתתפות בהכנת סטנדרטים, הנחיות מקצועיות וכלי בקרה בכל הקשור בנושא פיתוח
שירותי גריאטריה בקהילה.

הכנת הוראות ונהלים לגופים וארגונים העוסקים במתן שירותים גריאטריה
קהילתיים, בתיאום עם הממונה.

ייעוץ לגופים המעורבים במתן שירותי קהילה גריאטריים.
השתתפות בפיקוח על שירותים גריאטריים הניתנים בקהילה וייעוץ לגורמים

במסגרות השונות העוסקים בכך.
השתתפות בהכנת שינויים בחקיקה, בתחומי האחריות.

ייזום והשתתפות בסקרים ומחקרים, גיבושם, ביצועם, הסקת מסקנות ויישומן
בעבודה, בתיאום עם הממונה.

קיום קשר עם הצוות באגף וביחידות מקצועיות במשרד ובקהילה לעדכון ותיאום
הדדי.

השתתפות בפעולות הדרכה לעוסקים בגריאטריה.
קיום קשר עם מוסדות ציבוריים, פרטיים ואקדמיים, בארץ ובחו"ל, בנושאים

שבתחומי האחריות, בתיאום עם הממונה.
השתתפות בוועדות וצוותי עבודה, ע"פ מינוי מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה.

ריכוז הטיפול בתלונות ומתן תשובות, בנושאי האחריות.
ממונה על עובדי המחלקה, פיקוח על עבודתם, הדרכתם ופתרון בעיות מקצועיות,

ע"פ הצורך.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:
****************************************



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

רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
מומחיות:

----------------------------------------
תואר מומחה בגריאטריה, או ברפואת המשפחה או ברפואה פנימית או ברפואה

פיסיקלית ושיקום או בבריאות הציבור או ברפואה פליאטיבית.
רצויה מומחיות בגריאטריה.

עדיפות לבעלי מומחיות כפולה – בגריאטריה וברפואת משפחה.
רצויה מומחיות נוספת במינהל רפואי או תואר מוסמך במינהל/ניהול (כגון: ניהול

רפואי, מינהל מערכות בריאות, בריאות הציבור במגמת ניהול רפואי, מינהל
עסקים, מינהל ציבורי).

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

ניסיון של 3 שנים לאחר קבלת תואר מומחה באחד מתחומי המומחיות הנדרשים.
רצוי ניסיון בטיפול בקשישים בקהילה.

דרישות נוספות רצויות:
***************************************

ידע:
---------------------------------------

רצויה הכרה מקיפה של מערכת הבריאות בארץ ודרכי פעולתה.
שפות:

----------------------------------------
ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
כישורים אישיים:

----------------------------------------
יכולת ניהול וארגון.

יכולת פיקוח ובקרה.
ראייה מערכתית

יוזמה ויכולת הובלת מהלכים מקצועיים מול גורמים מרובים
יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.

הערות:

המשרה מתפנה לשיבוץ בתאריך 01/10/2019
במשרה נדרשת מומחיות בגריאטריה או ברפואת המשפחה או ברפואה פנימית או ברפואה

פיסקלית ושיקום או בבריאות הציבור או ברפואה פליאטיבית.
סיכום דרישות מסמכים:



-------------------
-------------------

1)  קורות חיים.
2)  רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.

3)  מומחיות בגריאטריה או ברפואת המשפחה או ברפואה פנימית או ברפואה
פיסקלית ושיקום או בבריאות הציבור או ברפואה פליאטיבית

4)  להוכחת דרישות הניסיון נדרש אישור העסקה הכולל לוגו, חתימה, תאריכי
    העסקה, היקף העסקה ופירוט תחומי האחריות בתפקיד.

-------------------
-------------------

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
במשרה מועסק עובד

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום : ה' באלול, תשע"ט (05/09/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יט' באלול, תשע"ט (19/09/2019)



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. 
  
 


