
 
 
 

 מכרז חיצוני                                             
 המועצה המקומית ביר אל מכסור מכריזה על משרת:    
 במועצה מקומית ביר אל מכסור  ת פרויקט לתכנית עיר פעילה ובריאה "  \מנהל    

 % .  50שיעור המשרה :  
 

 :תפקיד תיאור
 

הובלת והטמעת העקרונות של ישוב בריא, העלאת המודעות לכך בקרב הציבור וגם מקבלי 
תיאום וקידום שותפות עם מחלקות המועצה השונות, רתימת משרדי ממשלה, , ההחלטות 

 מוסדות חינוך מקומיים, גופים אחרים למען האוכלוסייה.
 :סף תנאי

 מקצועיות : ודרישות השכלה
  גבוהה להשכלה כמוסד מוסד אקדמי בישראל או מוסד מחו"ל שהוכרתואר ראשון מאת  בעל/ת

 
עדיפות לבעלי תואר שני בתחום הבריאות,  1958.  ח"תשי  ,להשכלה גבוהה המועצה חוק לפי

 בריאות הציבור, עבודה סוציאלית קהילתית, חינוך, ספורט.
לי תכניות בריאות תינתן למסיימי הכשרות והשתלמויות מקצועיות וקורסים כמו מוביעדיפות 

 בקהילה  וכדו' . 
 

 -מקצועות פרא  תכנון עבודה קהילתית , הפעלת פרויקטים,ום 8לפחות בתחשנתיים ניסיון של 
  רפואיים.
 :  נוספות דרישות

 מקצועית .– ספרות קריאת כדי ואנגלית גבוהה ברמה עבריתערבית ו שפות 

  ה  תוכנות עם היכרות - מחשב יישומי-OFFICE   

 במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת- לחוק בהתאם ,מין בעבירת הרשעה : היעדר פלילי רישום 
 2001. -א"תשס ,מסוימים

 
 :בתפקיד העשייה הייחודיים מאפייני

 אישית ומהימנות אמינות. 
 למידה כושר. 

 צוות עבודת כושר. 
 אישיים בין יחסים לטפח כושר. 
 לחץ תחת עבודה. 

 . 15:00  שעה   09.  12.  2019יום  עד להגיש יש למכרז בקשות
בקישור הבא:  המקומית או באתר האינטרנט  הרשות במשרדי להשיג אפשר הבקשות להגשת טפסים .1
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 יש לצרף  תעודות וקורות חיים, ההגשה במשרדי המועצה באופן אישי . 
 
 
 בברכה        
 חאלד חוג'יראת                                                  

 ראש המועצה המקומית                                                                  
  ביר אל מכסור                       
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 خارجية مناقصة                             

 المجلس المحلي بير المكسور                         
 يعلن  المجلس المحلي  بير  المكسور عن  حاجته  ل : 

 . بير المكسورفي المجلس المحلي  بلدة صحية وسليمةبرنامج ة  \مدير 
 % .  50نسبة الوظيفة  

 المواصفات المطلوبة  : 
 

صحية  وغرس القيم لدى الفئات السكانية في البلدة, رفع الوعي الجماهيري لدي الجمهور  مشروع  بلدةريادة 
 ومتخذي القرارات, تنسيق العمل والشراكة بين اقسام المجلس, التعامل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة,

  والمؤسسات المحلية , لدفع المشروع الى االمام. 

 
 : شروط التقديم والمؤهالت المطلوبة

 
اول من احدى الجامعات االسرائيلية, اومن الخارج ومعترف بها من حامل شهادة جامعية لقب 
 في وزارة التربية وتكون مماثلة للشهادة االسرائيلية. قبل مجلس التعليم العالي 

افضلية لحاملي لقب ثاني في مجال الصحة , صحة الجمهور, عمل اجتماعي جماهيري, تربية, 
 رياضة. 
 فضلية لحاملي تأهيل مهني ودورات في ريادة برامج جماهيرية ...تعطى ا

 شبهصاحب خبرة سنتين على االقل في تخطيط  وتنفيذ عمل جماهيري , ادارة مشاريع , ومهن 
 طبية.

  
على المتقدم / ة  ارفاق الشهادات المطلوبة والوثائق الخرى يشمل السيرة الذاتية حسب 

 المواصفات المذكورة انفا. 
 رفة اللغات العربية والعبرية بمستوى عالي وقراءة  المواضيع المهنية وكذلك اإلنكليزية.  مع

 معرفة برامج الحاسوب  اوفيس . 
اثبات عدم وجود تسجيل جنائي لمخالفات جنسية بحسب قانون منع تشغيل  المخالفين في 

 .    2001مؤسسات معينة, 
 ة اعاله. ال يمكن قبول اي طلب ال يف الشروط المطلوب

في  مكاتب المجلس   15:00الساعة   09.  12.  2019اخر موعد لتقديم الطلبات  يوم   
 المحلي بير المكسور )لدى  سكرتير المجلس( وتقدم الطلبات  شخصياَ. 

 : االلكتروني الموقع او المجلس مكاتب في النماذج على الحصول يمكن
 elmaksor.muni.il-www.bir  

 
 مع االحترام                                            

 خالد حجيرات                                                                

 ئيس المجلس المحلي ر                                                 
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