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 2019י ליו 4

 מבשרת ציוןלדיאטן/ית ומתאמ/ת בריאות למועצה המקומית קול קורא 

בדרישות המפורטות להלן, להציע  יםהעומדמשתתפים "( מזמינה המועצהמועצה מקומית מבשרת ציון )להלן: "

  .חיצוניתפקיד כהגדרתו להלן ולספק את השירותים למועצה, כנותן/ת שירותים מועמדותם ל

יובהר ויודגש כי משתתף/ת בהליך אינו/ה עובד/ת המועצה ובמסגרת הגשת ההצעה בהליך זה, מתחייב/ת כי לא 

 מעסיק. -מתקיימים בינו/ה לבין המועצה יחסי עובד

 דיאטן/ית ומתאמ/ת בריאות במועצה.: תפקיד

 . מתן מענה בנושא הזנה בגני ילדים וצהרונים;1  הגדרת תפקיד:

 מיפוי מצב קיים ועריכת תכנית התאמה ושינויים לפי הצורך;. 2  

 . תיאום תכנית התזונה מול ספקי התזונה השונים;3  

 . יציאת מפרט עבודה אל מול ספקי התזונה;4  

 . עידוד ויוזמת פעילויות אותן עורכת המועצה בנושא תזונה.5  

 :רישות סףד

ממשרד הבריאות. לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע דיאטן/ית קליני/ת בעל/ת רישיון עבודה  .1

 לצרף להצעתו העתק רישיון העבודה.

שנים האחרונות בעבודה פעילה כדיאטן/ית. לצורך עמידת המציע בתנאי  5 -שנים לפחות ב3ניסיון מוכח של  .2

 סף זה, על המציע לצרף להצעתו קורות חיים המעידים על עמידתו בדרישת הניסיון.

שרה לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו העתק תעודת הכשרה/סיום קורס הכ .3

 בהצלחה של המחלקה לתזונה במשרד הבריאות ועמותת עתיד.

לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו העתק תעודת הכשרה/סיום "היגיינה ובטיחות  .4

 רת משרד הבריאות. מזון מטבחי מוסדיים" בהצלחה, בהכ

לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו  האחרונות. 5שנים לפחות ב   3ניסיון מוכח של  .5

 קורות חיים המעידים על עמידתו בדרישת הניסיון.

  .יתרון–מהמועצה  ק"מ 5תושב מבשרת או הישובים בטווח  .6

 יתרון. –ידע וניסיון עם קבוצות אוכלוסייה בגילאים שונים  .7

 יתרון. –מכתבי המלצה ממקומות עבודה קודמים בתחום .8

ה או . יובהר כי מדובר בהערכה בלבד והמועצה אינה מתחייבת להיקף שעות כזשעות בחודש 90: היקף עבודה

 אחר, והתשלום לזוכה הינו בהתאם לכמות השעות שבוצעה בפועל באותו חודש.
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 : תמורה

 .2017-ז"תשע, לספקים תשלומים מוסר לחוק בהתאם ,חשבוניות הצגת כנגדהתמורה תשולם למציע הזוכה 

 כנספח המצורף הטופס גבי על תמולא אשר ,(מלאה שעה) עבודה לשעת מחיר הצעת בהצעתם להגיש המציעים על

 .זו לפניה' א

 :הגשת המסמכים ובחירת מציעים

 10:00בשעה  19/11/7ליום ד ע mail.com-tamir@perets וא"לדניתן לפנות לושאלות בנוגע להליך לבירורים  .1

 באחריות המציע לוודא את קבלת המייל.,  

העומדים בדרישות הסף מוזמנים להגיש מועמדותם, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, לרבות  שתתפיםמ .2

 לדוא"ל 12:00בשעה  15/7/19וזאת לא יאוחר מיום , וכן אישור על ניסיון קודם, חיים, המלצותקורות 

mail.com-tamir@perets  לוודא את קבלת המייל.באחריות המציע 

מנכ"ל המועצה, מחזיק תיק המועמדים המתאימים ביותר, אשר עומדים בדרישות הסף, יוזמנו לראיון בפני  .3

"(, אשר תבחן את המועמדים ותדרגם בהתאם לניסיונם הוועדה)להלן: "הבריאות ויועמ"ש )לא חובה(  

לחתום  תדרש/ם ביותר, אשר יידרשולהתרשמות האישית במסגרת הראיון, ותבחר את המועמד/ת המתאי

על הסכם התקשרות בנוסח שיישלח על ידי המועצה. המציעים רשאים לעיין במסמכי ההסכם, טרם הגשת 

 לאחר בחירת הזוכה במסגרת הליך זה, לא יישמעו טענות אודות תנאי ההסכם. ההצעות במסגרת הליך זה.

 :תנאים כללים

 המציע שיזכה בהליך יידרש לעבור בהצלחה קורס מתאמי בריאות אליו יישלח מטעם המועצה ועל חשבונה.  .1

 בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להידחות. .2

 לא תיבדק. לעיל לתשומת לב המציעים כי בקשה שלא תוגש במועד הקבוע .3

 בדקנה ותענינה.רק פניות מתאימות תי .4

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד. .5

 

 

 תמיר פרץ, מנכ"ל

 מועצה מקומית מבשרת ציון

mailto:tamir@perets-mail.com
mailto:tamir@perets-mail.com
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 המחיר הצעת –' א נספח

  לכבוד

   ציון-מבשרת מקומית מועצה

 מבשרת ציוןלדיאטן/ית ומתאמ/ת בריאות למועצה המקומית  -הצעת מחיר :  הנדון

דיאטן/ית ומתאמ/ת בריאות למועצה  לתפקיד הצעה להגיש בזה מתכבד, , ________________מ"הח אני

 . בהתאם לתנאים הפורטים בפניההמקומית מבשרת ציון, 

 . בפנייה המפורטות הדרישות כל את היטב ובחנתי בעיון שקראתי לאחר נעשית הצעתי

)שעה מלאה( הינו:   עבודההמוצע על ידי לשעת  שכרה וכי בפנייה האמור לכל מסכים אני, לפנייתכם בהתאם

 , בתוספת מע"מ כדין.___________ש"ח )ובמילים: __________________ שקלים חדשים(

הוצאות נסיעה, ביטול זמן נסיעה וכל הוצאה יובהר כי הצעת המחיר לעיל כוללת את מלוא הוצאותיי, לרבות 

 אחרת.

  : המציע פרטי .א

 __. _______: ___________________________המציע שם

 :_______________________________. מורשה עוסק' מס

 :__________________________________. התאגדות סוג

 : _______________________________. התאגדות תאריך

 :_________________________________. התאגיד מספר

 ______________________________. _:__המציע כתובת

 ___________________________. __:_המציע טלפון מספרי

 _____________. _:______________אלקטרוני דואר כתובת

 ים ומסמכים המעידים על ניסיונו.קורות חי לצרף המציע על

 ( עיצהמ של מקצועי ניסיון) אישיים פרטים .ב

הריני להצהיר כי במהלך ___ השנים האחרונות יש לי ניסיון של ___ שנים בעבודה פעילה כדיאטן/ית,  .1

  כמפורט להלן:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 .________________________________________________________________________ 
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אחרונות יש לי ניסיון של ___ שנים בעבודה בתחום הפיקוח על הריני להצהיר כי במהלך ___ השנים ה .2

  מטבחים מוסדיים כמפורט להלן:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________ ._________________________________________________ 

 

 

 

___________________    ___________________ 

 חתימת המציע               תאריך

 


