
 
 

 
 

  
 "ו טבת תשפ"אכ

 2021ינואר  10
 
 

רופא  –לתפקיד מנהל/ת המחלקה הווטרינרית  1.21מספר  חיצוני/פנימימכרז 
 הארכת מועד ותיקון לתנאי הסף למכרז – וטרינר רשותי

 
 

   ווטרינרית עירוני/ת  –מנהל/ת המחלקה הווטרינרית דרוש/ה בעריית כרמיאל   שפ"ע למנהל 
 

    %100: משרה
 

 בהתאם לאוגדן תנאי שרות     דרוג דרגה:
 

  שפ"עמינהל מנהל אגף תברואה ב – כפיפות מקצועית      מנכ"ל העירייה - כפיפות ניהולית
 

 : ותחומי אחריות תיאור תפקיד
 

מטרדים והפצת מחלות,  פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור מניעת 
מניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנון, לחוקי העזר של הרשות  

ובהתאם להנחיות והסמכות הגופים הרגולטורים בתחום )משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת  
 הסביבה והרשות המקומית(. 

 
 ד: עיקרי התפקי

 

 ניהול המחלקה הווטרינרית  •
 ח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות מקומית פיקו •
פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות מקומית )מכירה, שיווק, החזקה,   •

 הובלה, אכסון וייצור( 

חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי החיים ובתחום הפיקוח   •
 המזון  על

 פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו  •

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

 קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית  •

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה  •
 בתחום זה. כל דבר וענין הנדרש  •
 

 :     מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
 

 איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור •

 ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים  •

 עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים •

 סדר וארגון במחלקה  •

 עבודה בשעות לא שגרתיות  •
 

 : (השכלה תנאי סף לתפקיד )
 
 1991 -השכלה ברפואה וטרינרית כהגדרת חוק הרופאים הווטרינריים, תשנ"א •
 הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינריים  •



 
 

 
 

 
 

סיים/מה קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל השירותים   •
 החקלאות הווטרינרים במשרד  

גם הדרכה  לעבור שלעיל יידרש  3ה של סעיף   – בנוסף, מי שממלא תפקיד לפי סעיפי משנה ד ו  •
 קבלת ההסמכה למינויו לתפקיד בתחום, טרם והשתלמויות מיוחדות 

 
 ניסיון מקצועי וניהולי: דרישות 

 
 מקצועי: 

 
שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור   –שירות וטרינרי ברשות מקומית ב' מנהל 

 הווטרינרי 
 

 :ניהולי
 

 שנה אחת לפחות  –מנהל שירות וטרינרי ברשות מקומית ב' 
 

 דרישות נוספות: 
 

 בתוקף  -רישיון נהיגה  •

 ברמת קריאת ספרות מקצועית , אנגלית  ברמת שפת אםעברית   •

 בסיסית עם יישומי אופיס היכרות  •

הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים   – רישום מקצועי  •
 1991 -הווטרינרים תשנ"א 

 
 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.ilניתן להגיש מועמדות במייל 

 הטפסים הנמצאים באתר העירייה. באמצעות   04-9884111או בפקס מס' 
 

 . 12:00בשעה  7.3.21מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא 
 

על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים כגון :  
 שאלון אישי, קו"ח, אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף, המלצות, צילום ת"ז וכו'.  

 
 בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא       
 כמו גם בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף.  .תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה      
        
 מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף.        

 
 רק מועמדים מתאימים אשר עמדו בתנאי הסף, יוזמנו למכרז.         

 
   ,מגיעים עם הסכמי שכר שהם גוררים איתםווטרינריים  רופאים ו מאחר – לגבי השכר        

       לפי האוגדן לרופאים וטרינריים. מותאמים פרטנית הדרוגים בשכר        
 

 משכך, במעמד המכרז תוצג סימולציה משוערת בלבד ואין להתחייב אליה.         
 

 המועמד שיזכה יהא רשאי לבקש הדמיה מותאמת לנתוניו האישיים.         
 

 מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.        
 נתון לשק"ד הרכב וועדת המכרזים.         

 



 
 

 
 

         
 
 

 : המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. הבהרה מגדרית 
 

   . במיידי  לתקן אחד פנוי לאיושהנחיצות היא  – הערה  •

 

בשל תקופה זו שעל הפרק והנחיות הממשלה המשתנות מעת לעת, הרכב וועדת   – נוספת  הערה •
המכרזים סוברני להחליט על קיום המכרז בזום ולא פרונטלי. הודעה על כך תינתן מראש  

 למועמדים שיוזמנו.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                            
 

 עו"ד עינב בן יהודה                  
 ש מנהלת משאבי אנו                                                                                                                     

 
 
 
 

 ראש העיר   -משה קונינסקי : יםהעתק
 מנכ"ל עירייה  –דר' שולה מנחם      
 ראש מינהל שפ"ע – יעקב סודרי      

 ועד עובדים                   


