
פנימי71914:מכרז מספר

81087911:מס' המשרה
מדריך/ה (אימון גופני משקם)  1 - משרות.:תואר המשרה

מכון קרדיולוגי - פרא-רפואיים:היחידה
באר יעקב:המקום
בית חולים אסף הרופא:המשרד
אודרגה 37 - 39 דירוג 11 מח"ר:הדרגה

דרגה א4 - א5 דירוג 20 פיסיוטרפיסטים.
50 אחוז:חלקיות

תאור התפקיד :      

הדרכת חולי הלב בביצוע האימון הגופני שהותאם להם, תוך התחשבות במצבם
הבריאותי הכולל, ובכלל זה סיבת ההגעה לשיקום הלב (אוטם שריר הלב, צנתור

התערבותי, ניתוח מעקפים, השתלת קוצב וכד'), גורמי סיכון (יתר לחץ דם,
סוכרת, עודף משקל), מגבלות פיזיות, מגבלות תפקודיות ומחלות רקע.

הדרכה וסיוע למטופל/ת בהפעלת המכשירים ובתרגול בחדר כושר, תוך התחשבות
בשינוים במצבו הבריאותי והתפקוד הגופני שעשויים לקרות תוך כדי הפעילות.
תרגול המטופל/ת באופן קבוצתי או באופן אישי, בתרגילים שונים לשיפור כוח

השרירים, הגמישות, הקואורדינציה, שיווי המשקל, וסיבולת הלב-ריאה.
ביצוע מעקב אחר מדדים שונים, לרבות שינויים בתרגול ובאימון ודיווח לממונה

המקצועי במקרים של מדדים חריגים ו/או סימנים קליניים המצריכים בירור.
ביצוע תיעוד של ממצאי המעקב וסיכום האימון.

דיווח לממונה על התקדמותו של כל מטופל/ת ועל מקרים חריגים באימון, וביצוע
התייעצות לגבי התקדמות בטיפול.

קיום קשר יום יומי עם צוות רב מקצועי בנושאים הקשורים לאימון הגופני של
המטופלים באחריותו בשיקום לב.

השתתפות פעילה בהכשרות העשרה, בסדנאות ובהרצאות העוסקות בנושאים רלוונטיים
לשיקום הלב.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.
דרישות המשרה:

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

השכלה
---------

תואר ראשון בפיזיותרפיה ותעודת מקצוע פיזיותרפיסט או תואר ראשון בחינוך
גופני, רצוי במגמת לב ריאה.

ניסיון
-------



ניסיון של שנה באימון גופני.
רצוי ניסיון בעבודה במכון לשיקום לב.

לפיזיותרפיסט/ית- ניסיון של שנה במקצוע בבית חולים.
רצוי ניסיון בעבודה במכון לשיקום לב.

דרישות רצויות נוספות
*****************************************

ידע
---------

הבנת השפעת הטיפול התרופתי על מחלות לב וכלי דם ועל יכולת התפקוד במאמץ.
שפות

---------
ידיעת השפה העברית

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרים.
כישורים אישיים

-----------
יכולת טיפול

כושר לקיום יחסי אנוש תקינים.

הערות:

1. עובד המגיש מועמדות למכרז יצרף לבקשה קורות חיים, אישורי העסקה,
   אישור על זכאות להתמודד במכרז פנימי, מסמכים המעידים על השכלה

   ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.
2. המכרז הינו עבור 2 משרות פנויות, כל אחת בהיקף של 50% משרה.

3. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : א' באייר, תשע"ט (06/05/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ט' באייר, תשע"ט (14/05/2019)
ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום : כט' באייר, תשע"ט 03/06/2019

המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז, הודעה על
המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.

במכרזים פנימיים עד דרגה 20 (כולל) בדירוג המנהלי ומקבילותיה, אם הוגשה
מועמדות אחת, רשאית הנהלת המשרד למנות את המועמד/ת למשרה ללא

צורך בכינוס וועדת בוחנים, וזאת בכפוף לאמור בפסקה 11.426(א) לתקשי"ר.



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. 
  
 


