
 למשרת רופא/ה וטרינר/ית  9201/03 פומבי מס' מכרז

 , 1979 –בהתאם לפקודת העיריות )נוסח חדש(, ותקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 

 ,  1998 -לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז 41ובהתאם לסעיף  

  אזורי. וטרינרלתפקיד וטרינר/ית של  ותפנוי ותמשר 2ניתנת בזה הודעה על 

 , והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת וטרינר/ית כאמור.אשכול גליל מזרחיב

 כללי. א

 את המסמכים הבאים: לאשכול גליל מזרחימועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש 

צילום רישיון ישראלי קבוע לעסוק  אסמכתאות(. א. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי )בצירוף
 חובה -ברפואה  וטרינרית

 ב. תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת )השכלה, השתלמויות וכיו"ב(.

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל 

hr.eastgalil@gmail.com  מייל את שם המועמד/ת -לציין בכותרת האי . נא08:00בשעה  1917.11.עד ליום
 .ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה

שומר על זכותו להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה האמורה, מבלי שיהא בכך משום   אשכול גליל מזרחי
 התחייבות להאריך את המועד כאמור.

בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא , 04-6427095פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון:
 להלן: "ועדת המכרזים". שכול גליל מזרחיאתטופלנה ולא  תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של 

ייתכן והליך המכרז בכללותו יהיה טעון אישור משרד הפנים ובנסיבות אלה ייתכנו, עד למועד הגשת יודגש כי 
מועמדות למכרז, שינויים שיידרשו ע"י משרד הפנים, לפיכך הכללים הסופיים שיחולו על המכרז יהיו כפי 

 בודה לפני המועד הקבוע במכרז להגשת הצעות למכרז.ימי ע 3שיופיעו באתר האשכול, 

להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה,  ומתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכות ואינ אשכול גליל מזרחי
 זאת בכל שלב משלביו.

 :הליכי המכרז

 . המכרז יתקיים בפני ועדת המכרזים.1

 . את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.2

מכרז זה, וכן,  ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים אשר אינן עומדות בתנאי. 3
 לראיין באופן אישי את המועמדים.

 . ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני מיון והתאמה, זאת4

 בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 ההמשר פרטי. ב

 .מנהל מערך השירותים הווטרינרים: כפיפות

 .וטרינרים רופאים: דירוג

 .הקיבוציים להסכמים בהתאם: דרגה
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 תיאור התפקיד. ג

  .פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית 

  ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם
 רד החקלאות. מש

 .הפעלת מערך לכידת כלבים ובעלי חיים משוטטים בתחומי האשכול 

 אזורית.דאגה ומתן טיפול רפואי לבעלי החיים המוחזקים בכלבייה ה  

  מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון  במרחב האשכולפיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי(
 וייצור(.

 .חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח והגנה על בעלי החיים ובתחום הפיקוח על מזון 

 בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.  פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים 

  .קידום החקיקה הווטרינרית ברשויות המקומיות החברות באשכול 

  לצרכי האשכול.פיקוח ווטרינרי במפעלים, בתי קירור, משחטות וכדומה בהתאם לדרישות ו/או 

  ביצוע ביקורות במשקי חצר, אתרי אחזקה וליטוף בעלי חיים, פינות חי במוסדות חינוך, שווקים וחנויות
 .2009-חיות על פי תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים()החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, תשס"ט

 .בחינת בקשות רישוי עסקים, לבתי עסק החייבים בפיקוח וטרינרי 

 טלות נוספות לצרכי האשכול בהתאם להנחיות הממונה. מ  
 

 מוגבל/מוגבלת יהיה/ת יזכה/שת ת/המועמד, הדרושים האישורים כל וקבלת דין כל להוראות בכפוף :כללי
 .אחר עיסוק בכל או/ו פרטי עסק במסגרת במקצועו

אשכול גליל  של כעובד ה/לתפקידו עניינים ניגוד משום בו שיש עניין בכל לטפל ולא לעסוק שלא מתחייב המועמד
 .מזרחי

 .אשכול גליל מזרחי לבין ת/המועמד בין ההתקשרות מן נפרד בלתי חלק יהוו זה מכרז הוראות

 

 התפקיד דרישות. ד

 1991 – א"תשנ, טרינריםוהו חוק הרופאים לפי, בישראל וטרינרית ברפואה לעיסוק ורישיון הסמכה :השכלה

 פיקוח )לאחר לעבודת הסמכת הרופא הראשי לפיקוח על מוצרים מן החי בשירותים הווטרינרים ה
  קבלה לתפקיד(ה

 לאחר קבלה  בעלי החיים מחלות ופקודת הכלבת פקודת פי על הוטרינרים השירותים מנהל הסמכת(
 לתפקיד(

 מזון בוגר קורס מוכר בעקרונות הפעלתן של מערכות בטיחות (HACCP ובעל ידע בנושאים הקשורים )
אם ייבחר, יידרש להשלים קורס זה במהלך השנה  בהיגיינה של מזון. )מועמד שלא עבר קורס כאמור,

 (הראשונה לתפקיד

 

 :נוספות דרישות. ה

 יחסי אנוש טובים ויכולת מוכחת לניהול צוות.

 .ביצוע כוננויות שגרתיות+ בלתי במשמרות ו/או בשעות עבודה

 .נכונות לעבוד בתנאי שטח קשים כולל בתנאי מזג אויר קיצוניים

  יתרון.-, ערבית מקצועית ספרות לקריאת אנגלית, גבוהה ברמה עברית :שפות



  . OFFICE – ה בתוכנות שליטה טובה מאד: מחשב יישומי

 .בתוקף נהיגה רישיון

 

 :אישיים כישורים. ו

ייצוגיות, בקיאות גבוהה בתכנים , אישית ומהימנות אמינות בעל יכולת טובה מאד לפעול, ,מעולים אנוש יחסי
 .המקצועיים

 יתרון. -ניסיון קליני

 .הציבור לבריאות החיים בעלי לרווחת לדאוג הצורך בין איזון

 .בכירים פורומים בפני תכנים והצגת קהל בפני עמידה

בפני בעלי תפקידים ברשויות המקומיות, בפני בעלים של בעלי החיים ובפני  אשכולבעל יכולת לייצג את ה
 העוסקים במזון מן החי.

 

 

 .במכרז השתתפות לשם הסף דרישות הינן לעיל המפורטות הדרישות כל כי, יובהר

 תארים, לרבות, לעיל האמור על העולות דרישות, משיקוליה כחלק לשקול רשאית המכרזים ועדת 

 .ב"וכיו בתחום וותק, מיוחד ניסיון, מתקדמים או ו/ נוספים אקדמיים

 

 .: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחדהבהרה

 

 רבינו-נורית צור                                                                                                                  

 מנכ"לית                                                                                                                       

 

 

 


