
פומבי91514:מכרז מספר

81028551:מס' המשרה
מרכז/ת בכיר/ה (מניעת עישון)  1 - משרות.:תואר המשרה

בריאות הציבור - המח לחינוך וקידום בריאות:היחידה
ירושלים:המקום
משרד הבריאות:המשרד
דרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ריכוז, הובלה ותיאום יישום התוכנית הלאומית לצמצום העישון במסגרת המחלקה
לקידום בריאות בשירותי בריאות הציבור, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא התוכנית

הלאומית לצמצום העישון ונזקיו.
פיקוח על קיום הוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, והחוק להגבלת

הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, ובכלל זאת פיקוח, בקרה ואכיפה.
ייזום והשתתפות בקידום חקיקה בתחום העישון.

השתתפות בזיהוי וניתוח צרכי האוכלוסייה בנושא חינוך למניעת עישון, ובכלל
זה איסוף נתונים, תכנון וביצוע סקרים בתחום.

קיום קשר עם משרדי ממשלה אחרים לצורך תיאום וביצוע פעולות משותפות ליישום
התוכנית הלאומית למניעת עישון.

ייצוג המשרד בנושאי עישון בוועדות ובארגונים שונים ע"פ הצורך, בתיאום
עם הממונה.

קיום קשר עם גורמים רפואיים וגורמים קהילתיים לשם איסוף נתונים ותיאום
פעולות חינוכיות והסברתיות בנושאים שבאחריות.

ייזום והשתתפות בתכנון, ביצוע והערכה של תוכניות חינוך לבריאות ופעולות
הסברה ומניעה בתחום העישון, בדגש על מערכת החינוך, בתיאום עם הממונה.
הדרכת פקחי העישון האזוריים בלשכות בריאות הציבור, והנחייתם בעבודתם.

אחריות להכנת הדו"ח השנתי של שר הבריאות על העישון בישראל.
אחריות לייזום וביצוע תוכניות הדרכה לעובדים בתחום שבאחריות, ולתיאומן

מול הגורמים הרלוונטיים במשרד ומחוצה לו, ובכלל זה הכנת חומרי הדרכה
ואמצעי עזר.

מענה לפניות הציבור בנושאי עישון.
ביצוע פעילויות פיקוח בשטח בהתאם לצורך.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף
*************************************



השכלה:
-------------------------------

השכלה אקדמית (תואר ראשון) בקידום בריאות או בריאות הציבור או במנהל מערכות
בריאות או במנהל ציבורי.

ניסיון:
----------------------------------------

לבעלי תואר ראשון - שנתיים ניסיון בייזום והובלת פרויקטים/ תכנון תכניות
התערבות.

לבעלי תואר שני  - שנת ניסיון בייזום והובלת פרויקטים/ תכנון תכניות התערבות

עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הבריאות.
דרישות רצויות נוספות

*************************************
ידע:

----------------------------------------
הכרת החוקים והתקנות הרלוונטיים.

שפות:
----------------------------------------

ידיעת השפה העברית על בוריה.
ידיעת השפה האנגלית כדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה מאוד.

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

כושר תיאום וארגון.

כושר פיקוח ובקרה.
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

התפקיד כרוך בנסיעות.
נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות.

לא מעשן/ת.

הערות:

________________________________________
________________________________________

סיכום דרישות מסמכים:
1.  קורות חיים.

2.  תעודת השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה במשרה.
3.  להוכחת דרישות הניסיון נדרש אישור העסקה כולל לוגו, חתימה,

    פירוט תאריכי העסקה, היקף משרה, פירוט התפקידים ותחומי האחריות בתפקיד.
________________________________________
________________________________________



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 .
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 : ז' בתשרי, תשפ"ב (13/09/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כז' בתשרי, תשפ"ב (03/10/2021)



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. 
  
 


