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 מכרזים

 
 עיריית טייבה

 15/2022מכרז מס' 

---------------------------------- 
 ה לגברים ולנשים כאחד. הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנ* 

                                    
 רופא וטרינר רשותי  : תואר המשרה

 100%:     היקף משרה

 ם ירוטרינ:            דירוג : 

 העירייה  כפיפות          : מנכ"ל

 

 : תיאור התפקיד

ת מטרדים והפצת מחלות ומניעת צער בעלי חיים פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור , מניע

בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים 

 הרגולטורים בתחום )משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית(. 

 עיקרי התפקיד:

 עירוני. / יהרשות ניהול השירות הווטרינרי .א

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

 פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית )מכירה, שיווק, החזקה, הובלה ,אחסון וייצור(. .ג

 .ים ובתחום הפיקוח על מזוןחינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חי .ד

 פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטעמתו. .ה

ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד  .ו

 החקלאות.

 קידום  החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית. .ז

 

 :  תנאי סף

 .1991-, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"אשכלה ברפואה וטרינריתההשכלה ודרישות מקצועיות: 

 1סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

יידרש לעבור גם  תחת כותרת עיקרתי התפקיד  שלעיל 3ה של סעיף  -לפי סעיפי משנה ד ו ו בנוסף מי שממלא תפקיד

 הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום, טרם קבלת ההסכמה למינויו לתפקיד.

 דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

 שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות ציבור וטרינרית.ניסיון מקצועי: 

 שנה אחת לפחותניסיון ניהולי: 

 

 

 דרישות נוספות: 

 ת לקריאת ספרות מקצועית.עברית ברמת שפת אם, אנגלישפות: 

                                                 
ם, ניתן יהיה להמיר את תנאי הסף לחובת השלמה של הקורס בתוך פרק זמן של יבמקרים חריגים ובאישור מראש של מנהל השירותים הוטרינרי 1

 חודשים. 18
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 היכרות בסיסית עם יישומי האופיס.יישומי מחשב: 

 .1991-הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, פי חוק הרפואים הווטרינרים,תשנ"ארישום מקצועי: 

 בתוקףרישיון נהיגה: 

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 חיים לבין בריאות הציבור.איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי ה -

 ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים. -

 עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים . -

 עבודה בשעות לא שגרתיות.  -

 

 הערות כלליות

בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם במידה והתהליך המיון הראשוני   רק מועמדים שעומדים •

  .בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. משאבי האנוש ברשות יצור עמך קשר להמשך התהליך יסתיים

פרטי המכרז מפורסמים באתר העירוני, את טפסי הגשת המועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש עד לתאריך  •

 .13:00בשעה  8/9/2022

 

מידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת ע  •

 .שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף

 

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע  •

למועמדים שאינם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה והיא אינה מתחייבת במסירת הודעה כלשהי 

 מתאימים

 

הודעה בדבר זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי  •

 הקבלה לעבודה;

הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה   (8) •

ל כישורים דומים לכישוריהם של מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בע

 .מועמדים אחרים

 

 

 

 


