
פומבי88512:מכרז מספר

81110227:מס' המשרה
מדריך/ת פעילות / תעסוקה  1 - משרות.:תואר המשרה

הוסטל לניצולי שואה - פר"א/מנמ"ש:היחידה
פרדסיה:המקום
מרכז רפואי "לב השרון":המשרד
דרגה 13 - 16 דירוג 01 מינהלי.:הדרגה

50 אחוז:חלקיות
3,300 - 3,000:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ביצוע מטלות הנדרשות להפעלת תוכנית פעילות או תעסוקה על פי המרפא/ה בעיסוק
האחראי/ת או מרפא/ה בעיסוק מוסמך/ת אחר/ת מטעמו/ה.

השתתפות ביישום תכנית טיפול, פרטנית ו/או קבוצתית, שנקבעה למטופלים, על פי
הנחיות המרפא/ה בעיסוק האחראי/ת או מרפא/ה בעיסוק מוסמך/ת אחר/ת מטעמו/ה,

בהתאם לצרכים, לתחומי עניין, לרצונות וליכולות.
הפעלה, בהתאם להכשרה, של מטופלים לתרגול וחיזוק מיומנויות נדרשות בתחומי

התעסוקה והפנאי.
העברת מידע על המטופלים למרפא/ה בעיסוק האחראי/ת או למרפא/ה בעיסוק

מוסמך/ת אחר/ת מטעמו/ה, באופן שוטף.
אחריות לתיעוד ודיווח למרפא/ה בעיסוק האחראי/ת או למרפא/ה בעיסוק מוסמך/ת

במחלקה ולצוות הרב-מקצועי, לשם תיאום ושילוב במערכת ההתערבות הרב-מקצועית,
בהתאם לנהלי העבודה והדיווח הקיימים.

אחריות לארגון חדר הפעילות והתעסוקה, בהתאם לפעילות המבוצעת בפועל, בתיאום
עם צוות המחלקה.

אחריות להימצאותו של הציוד הנדרש בחדר הפעילות/ התעסוקה, לרבות הזמנה או
רכישה של ציוד ובדיקת תקינותם של הציוד והמלאי הרלוונטיים, בהתאם להוראות

ולנהלים, תוך דיווח ועדכון הגורמים הרלוונטיים.
השתתפות בישיבות צוות רב-מקצועיות, בהתאם לשיקול הדעת של המרפא/ה בעיסוק

האחראי/ת או מרפא/ה בעיסוק מוסמך/ת אחר/ת מטעמו/ה.
השתתפות בקורסים, השתלמויות וימי עיון המתקיימים במקום ומחוצה לו, לשם

עדכון, הוספת ידע והעשרה מקצועית, בהתאם לתחום ההכשרה ועל-פי שיקול הדעת של
המרפא/ה בעיסוק האחראי/ת או מרפא/ה בעיסוק מוסמך/ת אחר/ת מטעמו/ה.

אחריות לשמירה על סודיות, אתיקה מקצועית ומשמעת, בהתאם לסטנדרטים במקום מתן
השירות.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על-פי הנחיות המרפא/ה בעיסוק
האחראי/ת במקום מתן השירות.

דרישות המשרה:



השכלה:
----------------------------

השכלה תיכונית (12 שנו"ל).
ניסיון:

----------------------------
עדיפות לבעלי/ות ניסיון בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלות.

שפות:
----------------------------

ידיעת השפה העברית כדי קריאה וכתיבה.
עדיפות לידיעת שפה נוספת.

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

שירותיות.
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

כושר לתכנון, ארגון וביצוע בקרה.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק

בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן

מהותי מהמוזכר במכרז."
יש לצרף קורות חיים.

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
המכרז פורסם ביום : כד' באייר, תשפ"א (06/05/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ב' בסיון, תשפ"א (13/05/2021)



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. 
  
 


