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 י"ט אלול, תש"פ
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 79/2020פומבי -פנימימכרז 

 בשירות הוטרינרירופא וטרינר 
 

 תיאור התפקיד: 
מן החי לצורך שמירת בריאות הציבור, מניעת מטרדים והפצת מחלות ומניעת צער  פיקוח על בעלי חיים ומזון  

בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, תקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות 
 וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום )משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית(.

 
 עיקרי התפקיד

 פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.   א.
  אחסון  ,מית )מכירה ,שיווק, החזקה, הובלהפיקוח ואכיפת פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקו  ב.

 וייצור(.
 מזון.  על בעלי חיים ובתחום הפיקוח עלה חינוך, הסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנ  ג.
 פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים.  ד.
 ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות  ה.

 והחקלאות. 
  ש בחוק ובהנחיות פיקוח ואחריות תפעול הכלבייה העירונית לרבות מתן טיפולים רפואיים ובכפוף  לנדר  ו.

 המקצועיות. 
  ביצוע ניתוחי עיקור, סירוס וטיפול רפואי בחתולי רחוב ובבעלי חיים נטושים.  ז.
 וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר. ח.

 תנאי סף: 
 :ידע והשכלה 
 הרופאיםתואר ברפואה וטרינרית כולל הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל לפי חוק  - 
 .1991-הווטרינרים,תשנ"א  
 רותים הווטרינריםיסיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל הש - 
  במשרד החקלאות.  
 

 עברית ברמת שפת אם, אנגלית לקריאת ספרות מקצועית. - שפות
 
 .OFFICEהיכרות עם מערכות מחשב לרבות תוכנת  - יישומי מחשב 

 
 דרישות נוספות: 
 

 ניסיון מקצועי: א.. 
 . שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות ציבור וטרינרית -
  רצוי ניסיון קליני בטיפול רפואי וכירורגי בבעלי חיים. -

 

 אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע ,כושר למידה, יכולת קבלת - כישורים אישיים: ב.
 גורמים חיצוניים, כושר אחריות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת ייצוג הרשות בפניהחלטות, נשיאת   
 ומוסדות.  פיקוח ובקרה, כושר קיום מגע נאות עם עובדים, קהל  
 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
 איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור. .א
 המקצועיים. ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים .ב
 עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים. .ג
 עבודה בשעות לא שגרתיות כולל ימי ו', שבתות וחגים. .ד
 רישיון נהיגה בתוקף ורכב. .ה

 

 תנאי העסקה:

 , בהתאם להסכם השכר4משרה, רופאים וטרינרים דרגה  %75  היקף משרה:

 המקומיות.הקיבוצי של הרופאים הווטרינרים ברשויות 
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 למנהל השרות הווטרינרי העירוני. כפיפות:

 :הערות
כן, -לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו -

יש לצרף קו"ח )כולל דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי 
והשאלון המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה והניהולי של המועמד 

 לדיון בפני וועדת הבוחנים.
וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן  -

 במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.
ם עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד ענייני -

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות -(2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011
בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת 

 התאם להוראות הנוהל.כתנאי לכניסתו לתפקיד, ב
מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה  -

בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של  ;האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה
 משרד הפנים.  

סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על  -
במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, 

 תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
מועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים הערכת ה –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -

 שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.
העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו  -

 של מכרז זה.
 מועמדות למשרה האמורה.העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת  -

 
 

 :  העתקי מסמכים שיש לצרף לבקשה
 רישיון ישראלי קבוע לעסוק ברפואה  וטרינרית בישראל. -
 תעודת ההסמכה לתואר ברפואה וטרינרית. -
 תעודת סיום קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות . -
 רישיון נהיגה ורישיון רכב. -
 קודמים. רצוי לצרף המלצות ממקומות עבודה -
 

 

 מיידי:תחילת עבודה 
 

 .מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף
 אופן הגשת המועמדות:

 
 

   

 * מתאים לנשים וגברים כאחד.

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 
 3 בארבעה עותקים )מקור +יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

, 1, וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן עותקים(
לא תתקבל מועמדות שתשלח . 15:00 -08:30ה' בין השעות  -מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'

 בדואר, דוא"ל, פקס.
 יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.

 
 12:00 –בשעה   21.9.2020מועד אחרון להגשת מועמדות  

 

http://www.modiin.muni.il/

