
פומבי81924:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

81019947:מס' המשרה
עוזר/ת ראשי/ת (נציבות קבילות הציבור)  1 - משרות.:תואר המשרה

נציבות קבילות הציבור:היחידה
ירושלים:המקום
משרד הבריאות:המשרד
דרגה ב - א2 דירוג 21 משפטנים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

עיסוק בהיבטים המשפטיים הנובעים מתלונות הציבור ואכיפת מתן השירותים כמפורט
בסל הבריאות בהתאם להגדרתו  בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד – 1994),

במסגרת נציבות קבילות הציבור.
בחינת הסוגיות המשפטיות כפי שעולות מקבילות הציבור, לרבות קיום קשרי עבודה
עם גורמים מקצועיים רלוונטיים במשרד ומחוצה לו, ריכוז המידע הרפואי העובדתי

הנדרש וניסוח נימוקים משפטיים המהווים בסיס לקביעת העמדה בכל אחת מהתלונות.
כתיבת חוות דעת מנומקת לקופות החולים ולקובלים, הרלוונטית לסוגיות המשפטיות

שעלו בכל אחת מהתלונות, וקידום פעולות לאכיפת עמדה זו, במידת הצורך ובתיאום
עם הממונה.

ייצוג המשרד בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים וליווי הדיון המשפטי
בנושאים הקשורים לקבילה, במידת הצורך ובתיאום עם הממונה והלשכה לייעוץ

משפטי.
סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הנדרש

ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה, בהתאם לצורך ובתיאום עם הלשכה
לייעוץ משפטי.

סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים והסדרת מדיניות שונים בהתאם להנחיות
הממונים והדרכת עובדי המשרד בהתאם לצורך.

השתתפות בדיונים, בוועדות ובהרצאות לאוכלוסיות יעד, במשרד ומחוצה לו,
בתיאום עם הממונה.

התעדכנות שוטפת בהתפתחויות ועדכונים בחוקים, בתקנות, בנהלים ובתחומים
מקצועיים הרלוונטיים לתפקיד.

ביצוע פעולות נוספות, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיית הממונה.
דרישות המשרה:

השכלה:
============================

השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים.
רישיונות:



============================
רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו

מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961.
מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין

(בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכנתאי לשיבוץ דרך קבע במשרה.
ניסיון:

============================
לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת ההתמחות).

רצוי ניסיון בתחום המדיקוליגלי.
שפות:

============================
ידיעת השפה העברית על בוריה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית, כמקובל בתחום.
יתרון לדוברי שפות נוספות: ערבית, רוסית או אמהרית.

כישורים אישיים:
============================

אובייקטיביות.
יכולת קבלת החלטות ברמה גבוהה.
יכולת להפעיל שיקול דעת ושפיטה.

יכולת ניהול משא ומתן ברמה גבוהה.
אסרטיביות וסמכותיות.

יכולת לייצג את היחידה בפני פורומים מקצועיים.
יכולת ארגון ושיפור תהליכי עבודה.

יכולת ניהול וביצוע בקרה.
יכולת ניסוח, בכתב ובעל-פה ברמה גבוהה מאוד.

כושר ביטוי ברמה גבוהה לשיחות עם ציבור הקובלים וגורמים נוספים במשרד
ומחוצה לו.

יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.
שירותיות.

הערה:
============================

אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים ע"י נציבות
שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו המקצועית של

המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי
המיוחד מיום 4/12/2006:

אשכול מינהל ציבורי: מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי
המדינה.

אשכול ניהול, ארגון ופיננסים: מינהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול



ארגונים, תעשיה וניהול, ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, גישור וניהול
סכסוכים.

הערות:

• המשרה מיועדת לאוכלוסייה החרדית.
________________________________________
________________________________________

סיכום דרישות מסמכים:
1.  קורות חיים.

2.  רישיונות ותעודות השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה במשרה.
________________________________________
________________________________________

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 .
מכרז זה סווג כמכרז על בסיס הצהרה. במכרז זה, אישור המועמדות והמעבר לשלב

המיון התעסוקתי הראשון נעשה בהסתמך על הצהרתך בעת הגשת המועמדות
כי הנך עומד/ת בתנאי הסף שנקבע למשרה. עד למועד זימונך לשלב המיון

התעסוקתי הראשון עליך להמציא ולצרף למערכת המקוונת את כלל האסמכתאות
בדבר עמידתך בתנאי הסף, ובכלל זה אישורי השכלה, אישורי העסקה רשמיים,

רישיונות וכדומה כפי שמפורט בדרישות המכרז ובהוראות התקש"יר הרלוונטיות
בעניין זה. ככל שנבחנת באבחון תעסוקתי זהה במהלך השנה האחרונה, תישלח
אליך הודעה כי אינך זכאי/ת להיבחן בשנית. במקרה זה יהיה עליך להמציא את

האסמכתאות בדבר עמידתך בתנאי הסף, לכל היותר עד 7 ימי עבודה מיום הוצאת
ההודעה כאמור. שים לב! בהמשך ההליכים תיערך בדיקה פרטנית של עמידה

בתנאי הסף ע"י המשרד, ומועמדותך תיפסל אם ימצא שאינך עומד בתנאי הסף,
כך שאישור המועמדות הינו בכפוף לקבוע בפסקה זו.

יובהר כי לא תינתן אפשרות לצרף מסמכים נוספים הנדרשים לצורך אימות ואישור
המועמדות למכרז זה מעבר לאמור לעיל, וזו תיבדק אך ורק על סמך המסמכים
שצורפו עד למועד זימונך לשלב המיון התעסוקתי הראשון/המועד בו ניתנה לך

האפשרות להשלמת מסמכים כמפורט לעיל.
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : יג' באלול, תש"ף (02/09/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כז' באלול, תש"ף (16/09/2020)



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. 
  
 


