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مناقصة خارجية رقم 36/2022
رقم المناقصة الديجيتالي 223
تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها الشغال وظيفة طبيب بيطري بلدي
الوحدة :الخدمات البيطرية البلدية
المسمى الوظيفي :طبيب بيطري بلدي
الدرجة والتدريج 4-3 :من سلم تدريج األطباء البيطريين
نسبة الوظيفة%33 :
التبعية :مدير الخدمات البيطرية في البلدية .
الوصف الوظيفي:
رقابة على الحيوانات والمنتوجات الحيوانية ،للحفاظ على صحة الجمهور ،منع انتشار األمراض.
الحفاظ على الرفق بالحيوان في حدود البلدية ومحيطها ،وفق القوانين ،اللوائح والقوانين البلدية
المساعدة ،وبحسب توجيهات وصالحيات األجسام ذات الصلة في وزارات الداخلية ،الصحة،
الزراعة ،ووزارة حماية البيئة.
مهام الوظيفة :
أ .إدارة الخدمات البيطرية.
ب .رقابة ،تفتيش وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحصول على تصاريح امتالك وتربية حيوانات في
إطار حدود البلدية.
ت .رقابة وتنفيذ القوانين المطلوبة بما يتعلق بالمنتوجات الحيوانية من بيع ،تسويق ،امتالك ،نقل،
تخزين وإنتاج.
ث .فعاليات ونشاطات توعية وتثقيف خاصة بالجمهور في مجال التفتيش وحماية الحيوانات
ومجال الحفاظ على األغذية المختلفة.
ج .رقابة بما يخص موضوع حماية الحيوانات واستيعابها.
ح .تنفيذ نشاطات من شأنها منع انتشار أمراض الحيوانات والحفاظ على سالمة وصحة
الجمهور ،بالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة.
خ .العمل على ّ
سن قوانين بيطرية مساعدة ضمن إطار البلدية.
د .كل مهمة تسند في مجال العمل الواسع.

1

עיריית אום אל פחם
אגף משאבי אנוש ומזכירות
טל048285600 :
פקס6111175/04 :

بلدية ام الفحم
جناح الموارد البشرية والسكرتارية
هاتف 048285600
فاكس04/6111175 :

متطلبات الوظيفة:
 شهادة طبيب بيطري ،وفق تعريف قانون األطباء البيطريين لسنة .1991 إنهاء دورة تأهيل أطباء بيطريين في السلطة المحلية ،والتي أقرت في إدارة الخدمات البيطريةفي وزارة الزراعة.
 باإلضافة لذلك :كل من يعمل بوظيفة بحسب البنود الفرعية "د" و "هـ" في البند رقم  3أعاله،عليه عبور دورة استكمال خاصة في المجال ،قبل الحصول على التعيين الرسمي للوظيفة.
-

شهرا
يلتزم المرشح الفائز بالمناقصة بدراسة دورة تأهيل طبيب بيطري خالل ً 18
من اختياره.
التعيين يكون مؤقتًا لحين إنهائه جميع متطلبات الوظيفة بما فيها دورة التأهيل

متطلبات التجربة المهنية:
 تجربة لسنتين على األقل كطبيب في مجال صحة الجمهور بما يتعلق بالبيطرة.خبرة إدارية:
 خبرة إدارية سنة واحدة على األقل.متطلبات إضافية:
 لغات :اللغتين العربية والعبرية بمستوى عا ٍل ،اللغة انجليزية لقراءة مواد مهنية. معرفة بتطبيقات أساسية في الحاسوب بما يتعلق ببرامج االوفيس. تسجيل مهني :شهادة ورخصة عمل في الطب البيطري. رخصة سياقة سارية المفعول. الموازنة بين االهتمام برفاهية الحيوان وبين صحة الجمهور. فهم مطلق بالمضامين المهنية الخاصة بالموضوع. الوقوف أمام جمهور لعرض مضامين في مؤتمرات ومنتديات. -العمل بساعات غير اعتيادية.

تقدم الطلبات من خالل تعبئة نموذج التقدم الى وظيفة الى وظيفة ،تشمل:
 .1الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع
 .2الوثائق والمستندات الخاصة.
 .3السيرة الذاتية  +مصدقة وتوصية مشغل سابق.
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 .4مصادقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية( .للذكور حسب ما يمليه
القانون) .
 .5أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .25.08.2022

مالحظة:
ُكتب اإلعالن بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.
•
ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او /استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات
•
والمستندات المطلوبة حسب اإلعالن يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله.
❖ مرشح يعاني من إعاقة معينة من حقه الحصول على المالءمات المطلوبة له خالل إجراءات القبول
للعمل .يطلب من هذا المرشح أن يكتب في طلبه للوظيفة المعلومات الكاملة بالحاجة لهذه المالءمات
خالل إجراءات القبول للوظيفة ،بما في ذلك تفصيل المالءمات المطلوبة لحالته ،إرفاق الوثائق
والمستندات التي تثبت ذلك ،او رأي طبي يثبت ذلك.
❖ تعطى أولوية في تعيين مرشّح يتبع لمجموعات سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر ،في حال كانت غير ممثلة
كفاية من بين مستخدمي البلدية ،في حال كون هذا المرشح يمتلك كفاءات مشابهة لمرشحين آخرين.
مرشح يرى بنفسه أنه ينتمي لمجموعة سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر بين الموظفين ،وفق القانون،
يدون ذلك في نموذج طلب الوظيفة.
ّ

لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الوظيفة يرجى ُمتابعتها على موقع البلدية الرسمي
/http://umelfahem.org
مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
رئيس البلدية
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בברכה
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