
פומבי80707:מכרז מספר

80016296:מס' המשרה
מרכז/ת (מעקב ומידע)  1 - משרות.:תואר המשרה

אגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות:היחידה
ירושלים:המקום
משרד הבריאות:המשרד
דרגה ב17 - ב18 דירוג 38 אחיות לברה"צ.:הדרגה

דרגה א17 - א18 דירוג 38 אחיות לברה"צ.
100 אחוז:חלקיות

ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ריכוז גיבוש ומעקב אחר טכנולוגיות רפואיות חדשות, במסגרת האגף לטכנולוגיות
רפואיות.

ריכוז קליטת הבקשות ואיסוף מידע לטכנולוגיות חדשות ותיאום עבודת האגף
בנושא הרחבת סל הבריאות.

ריכוז ועדות להערכת טכנולוגיות רפואיות וקיום מעקב אחר המסקנות, ההמלצות
וביצוען.

ריכוז נושא חוק חופש מידע מטעם האגף.
ריכוז תכנון, כתיבה ויישום של נהלים בנושאי עבודת האגף ובנושאי טכנולוגיה

רפואית וסיעוד.
הכנת נהלי עבודה לטיפול ומעקב בפניות הציבור.

יוזמה והשתתפות במחקרים בנושאים שבריכוזו/ה.
פיתוח כלים לבקרה ולהפעלתם בתהליכי הערכה, בנושאים שבאחריותה.

תיאום נושא הטכנולוגיה הרפואית עם מינהל הסיעוד במשרד וגורמי סיעוד
נוספים, במשרד ומחוצה לו.

הכנת סקירות, הערכות, ניירות עמדה ודוחות בנושאים שבריכוזה.
פיקוח על עבודתם של העובדים בתחום, הדרכה ופתרון בעיות מקצועיות

ע"פ הצורך.
ייצוג האגף בפני גורמים במשרד ומחוצה לו, בתיאום עם הממונה.

השתתפות בדיונים מקצועיים ובכנסים וקיום קשר עם ראשי יחידות, במשרד
ומחוצה לו, לעדכון ותיאום הדדיים.

התעדכנות באופן שוטף בתחומים המקצועיים שבאחריותו/ה.
ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף
****************************

רישיונות:



----------------------------------------
אח/ות מוסמכ/ת המוכר/ת על ידי משרד הבריאות.

השכלה:
----------------------------------------

תואר שני מוכר בסיעוד.
חובה שאחד משני התארים, ראשון או שני יהיה בסיעוד.

יתרון לבעלי/ות תואר אקדמי עם תיזה.
ניסיון:

----------------------------------------
8 שנים בסיעוד, יתרון לבעלי ניסיון מחקרי.

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

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

הכרת השימוש במערכות מידע ממוחשבות.
שפות:

----------------------------------------
כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
יכולת כתיבה וניסוח של ניירות עמדה.

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

כושר ניהולי.
כושר פיקוח ובקרה.

כושר תכנון.
אוריינטציה דיגיטלית.

כושר ניסוח ברמה גבוהה.
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

הערות:

• שנות הניסיון יספרו ממועד קבלת תעודת אח/ות מוסמכ/ת המוכרת ע"י משרד הבריאות.
________________________________________
________________________________________

סיכום דרישות מסמכים:
1.  קורות חיים.

2.  רישיון אח/ות מוסמכ/ת מטעם משרד הבריאות.
3.  תעודת השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה.

4.  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
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : ט' בתמוז, תש"ף (01/07/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טז' בתמוז, תש"ף (08/07/2020)



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. 
  
 


