
פנימי71915:מכרז מספר

81087912:מס' המשרה
מרכז/ת (אימון גופני משקם)  1 - משרות.:תואר המשרה

מכון קרדיולוגי - פרא-רפואיים:היחידה
באר יעקב:המקום
בית חולים אסף הרופא:המשרד
אודרגה 38 - 40 דירוג 11 מח"ר:הדרגה

דרגה א5 - א6 דירוג 20 פיסיוטרפיסטים.
40 אחוז:חלקיות

תאור התפקיד :      

ביצוע הערכה גופנית ותפקודית של מטופלים וגיבוש תכניות אימון אישיות
למטופלים תחת פיקוח, תוך התחשבות בשינויים במצבם הרפואי לרבות מחלות רקע,

כושרם הגופני, מצב תפקודי וטיפולם התרופתי.
תיעוד ממצאי הבדיקות ותכנית האימון, מעקב אחר ביצוע והתקדמות המטופלים
בתכניות האימון באופן שוטף ותקופתי ועריכת שינויים בתכניות האימון בהתאם

לצורך ובהתאם להתקדמות המטופל ובכלל זה כתיבת סיכום האימון  והמלצות להמשך
הטיפול.

תרגול המטופלים בהתאם לתכניות האישיות לפעילות הגופנית שנקבעה להם בעת
הצורך.

ייעוץ וחינוך לאורח חיים בריא, בהתאם למצבם הבריאותי הכולל.
אחריות על צוות המדריכים/ות המאמנים/ות במכון לשיקום לב, לרבות, תיאום

עבודתם,המשך הכשרתם לעבודה ומתן מענה לכל שאלה מקצועית בנוגע למטופלים.
הדרכה וייעוץ לחברי הצוות המקצועי והרב מקצועי במכון הלב.

ווידוא ביצוע תחזוקה שותפת של המכשור הקיים במכון לשיקום לב.
עשוי/ה לבצע ולפענח בדיקות מאמץ ארגומטריות ובדיקת לב ריאה משולבת במאמץ

(cardiopulmonary exercise test, CPET), כולל מתן ייעוץ מסכם לבדיקה.
השתתפות בהכנת תכניות הדרכה, מחקר ופרויקטים במכון הלב ובית החולים.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה והצוות הרפואי
העובד במכון.

דרישות המשרה:

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

השכלה*
-----------

תואר שני בפיזיולוגיה, עדיפות לבעלי תואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ.
או

תואר ראשון בפיזיותרפיה ותעודת מקצוע פיזיותרפיסט/ית ותעודה המעידה שסיים



הכשרה ייעודית בנושא התאמת תכניות אימון גופני לאנשים עם מחלות כרוניות
 או

 תואר שני בחינוך גופני במסלול מדעי החיים
או  תואר ראשון בחינוך גופני במגמת שיקום חולי לב ותואר שני בחינוך גופני.

ניסיון
---------------

ניסיון מקצועי של שנתיים באימון גופני מתוכן שנה כמדריך אימון גופני בשיקום
לב.

שנות הניסיון ייספרו מיום קבלת הזכאות לתואר ראשון.
שפות

------------------
ידיעת השפה העברית.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.
כישורים אישיים

-----------------
כושר לקיום יחסי אנוש תקינים.

יכולת הנחייה והדרכה של עובדים.

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. 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. 
  
 


