
 

 

 217/22מכרז מס'  חיצוני/פנימי מכרז -א' נספח
 יחידת צעירים ברשות המקומית  ת/מנהל

 צעירים  :היחידה

 יחידת צעירים ברשות המקומית  ת /מנהל :משרה תואר

 המשרה דרגת
 :ודירוגה

 חינוך ונוער  :דרוג
   .בהתאם לתקנות השירות הציבורי :דרגה

 משרה     100% :העסקה היקף

 פנימי/פומבי  סוג המכרז: 

סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות  : תיאור תפקיד :תפקיד תיאור
העירונית ובהלימה עם מדיניות משרדי הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילויות לצעירים  

 ברשות המקומית והוצאתה לפועל בשגרה ובחירום.  
 

 : עיקרי התפקיד

 (.40-18גילאי (סיוע בגיבוש תוכנית העבודה בתחום הצעירים  •

 . ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית •

 . קידום ועידוד יוזמות •

 .ניהול צוות העובדים בתחום הצעירים •

 ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.  •

 :השכלה ודרישות מקצועיות  :סף תנאי
או שקיבל הכרה  ,אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההבעל תואר 

  .מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. תינתן עדיפות לבעל תואר אקדמי שני כאמור
 או  

  .לפי אישור הרבנות הראשית לישראל ("יורה יורה")בעל תעודת סמיכות לרבנות  
 או 

וגם עבר   18ישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל בעל אישור לימודים בתכנית מלאה ב 
שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל, כאשר שתיים  

  .מתוך שלוש בחינות אלה הן בדיני שבת ודיני איסור והיתר
 או  

- והטכנאים המוסמכים, התשע"גבעל תעודת הנדסאי או טכנאי רשום כאמור בחוק ההנדסאים 
2012. 

 
  .: שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורךשפות

  .יישומי מחשב: היכרות עם תוכנת האופיס :תנאי כשירות נוספים

שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה,   4: עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל ניסיון מקצועי 
  .חינוך או חינוך משליםחברה, 

  .חברה, חינוך או חינוך משלים ,שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה 5: עבור הנדסאי רשום
 חברה, חינוך או חינוך משלים  ,שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה 6: עבור טכנאי רשום

 . שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה 3  ניסיון ניהולי 

אפייני העשייה  מ
הייחודיים  

 בתפקיד 

 . עבודה בשעות לא שגרתיות
 . יצירתיות

 . ניהול שותפויות
 

 .בהתאם לנקבע בתקנת החוקוהכפיפות תקבע בהתאם להחלטת ראש הרשות  :כפיפות

 כאחד  ונשים לגברים מופנה אך ,זכר בלשון נכתב המכרז הבהרה מגדרית: 
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 :גיוון תעסוקתי
לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו  תינתן עדיפות בקבלה 

 כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

מועמדים עם  
 מוגבלות

 .מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה
 

פירוט בדבר  
הליכי המיון  

 למשרה 

 עמידה בתנאי הסף באגף במשאבי אנוש. בדיקת 
 ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים 

 :מנהלה  
 

 27/01/2022 :מועד פרסום המכרז
 מסמכים שחובה לצרף: 

 . טופס שאלון למועמד )ניתן להוריד באתר(.   1
 . קורות חיים.2
 המעידות על השכלה.   . תעודות3
ניסיון מקצועי וניהולי )אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הכוללים  . אישורים המעידים על 4

 תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט עיסוק בתפקיד וניסיון ניהולי ככל שנדרש(.
 . צילום תעודת זהות. 5
 . צילום רישיון נהיגה בתוקף ככל שנדרש. 6

המועד הנקוב     המסמכים כנדרש ו/או לאחרהצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או  
 .לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל :  

michrazim@kfar-yona.org.il  
 כפר יונה.  ', קומה ב4סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרדי משאבי אנוש, שרת או במעטפה  

 
טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג    13/02/2022 ראשון :בקשות למכרז יש להגיש עד יום

 כפר יונה.  4בכתובת שרת במשרדי הרשות המקומית 
 . 09-8971126, בטלפון:  צוות משאבי אנוש  איש הקשר לעניין מכרז זה:

 ראש הרשות  –על החתום 
 כידור    שושי כחלון
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