
 

 

 

 

 13/22מכרז פומבי 

 תוכנית "הגלגליל" תחום מיצוי זכויות במנהל 

 תכנית הגלגליל  – מנהל תחום באשכול רשויות :תואר המשרה

 .בכפוף לאישור משרד הפניםבדרגת מנהל תחום והעסקה על בסיס חוזה אישי  

 100% היקף העסקה:

 

 מכרז פומבי סוג המכרז: 

 

 תיאור התפקיד: 

 , מרכז נייד למימוש זכויות'   –'הגלגליל  גיבוש, התווית וביצוע מדיניות האשכול בתחום מיצוי הזכויות וניהול תכנית  

 שתפקידו לתת מענה ישיר לתושבים בנושא מימוש זכויות ויפעל ברחבי הגליל המערבי.

 

 : תחומי אחריות

נון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום  הגדרת מטרות, תכמקצה אל קצה, לרבות:    תכנית גלגלילהקמת וניהול   .1

גיבוש   לרבות  הזכויות,  ומלגאים,    גיוסתקציב,  מיצוי  התוכנית  מתנדבים  והתאמת  ומענים  צרכים  מיפוי 

, הגשת דו"חות ביצוע לפי דרישות הגופים השונים, מעקב  פיתוח מערך קורסים והכשרותלפונים השונים,  

 .  אחר ביצוע משימות 

ניהול צוות עבודה,  הזכויות והפעלת תכנית גלגליל, לרבות    מימושפיקוח ובקרה על העבודה השוטפת בתחום   .2

מ פניות,  זכויות, קבלת  למימוש  יועצים  צוות  מול  ועבודה  ניהול  חיצוניים,  טלפו ניהול ספקים  מענה  ני  תן 

   הפניות. וקביעת מנגנון תיעדוףראשוני לפונים  

עבודה מול גורמי המקצוע ברשויות המקומיות החברות באשכול ורתימתם לשיתופי פעולה מקצועיים. מיפוי   .3

צרכים ומענים של הרשויות. ניהול וועדות היגוי ועריכת מפגשים עם גורמים רלוונטיים ברשויות המקומיות  

 נית.והארגונים השותפים בתוכ 

הרלוונטיים   .4 הגורמים  ושמירת  הזכויות  מיצוי  בתחום  הליבה  בנושאי  והמרחבי  האזורי  היתרון  קידום 

 מעודכנים.  

 

 תנאי סף: 

 השכלה:

 

תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים 

 אקדמיים בחוץ לארץ.  

 .  2012- לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  או

 שית לישראל.  תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הרא או



 

 

 

 

גיל  ואישור לימודים בתאו   ומעבר שלוש בחינות   18כנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי 

לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני  

 קורסים והכשרות מקצועיות(. ועמידה בחובת קורסים )כמפורט בדרישות ה )איסור והיתר

 ניסיון מקצועי: 

 הניסיון המקצועי הנדרש הינו בתחומים כדלקמן:

 מימוש זכויות,  מיצוי ו עיסוק בנושאיחברה וקהילה,  רווחה, חינוך, בתחום מיזמים ניהול הקמה, פיתוח ו .1

 מתן שירות ציבורי )לאזרחים ו/או תושבים(.  .2

 גיוס, הפעלת ושימור מתנדבים. .3

 יתרון   – כתיבת תוכניות הדרכה ניסיון בבניית שותפויות, הפעלת מתנדבים ו .4

 ניסיון בעבודה מערכתית בריבוי שותפויות ומשרדי ממשלה שונים. .5

   -הניסיון המקצועי הנדרש בתחומים שלעיל 

 הרלוונטי . : שלוש שנות ניסיון בתחום העיסוק  עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל

 : ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק  הרלוונטי.  עבור הנדסאי רשום

 חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.   עבור טכנאי רשום:

 

 ניסיון ניהולי: לא נדרש 

 

 :שפות

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

 

 דרישות נוספות: 

 מתפקידים קודמים. יש לצרף בעת הגשת המכרז פרטי קשר של שלושה ממליצים  .1

: על המועמדים יהיה להציג נייר עמדה לגבי תפקידי האשכול בתחום מימוש ומימוש זכויות. המסמך  מטלה .2

בפורמט   או    4עד    -pdf/ppt/wordיוגש  לניתוח הסוגיות הבאות    5עמודים  להתייחס  על המסמך  שקפים. 

 בהקשר לתפקידי האשכול בתחום מיצוי ומימוש זכויות: 

 מיצוי זכויות באופן ישיר, בעולם בו המידע מונגש דיגיטלית. ערך של הנגשת •

 שירות ציבורי בשותפות עם גופים אזרחיים הפעילים במרחב. ה  תלהפעלהדרך  •

דרכים בהן ניתן להתאים את השירות למגוון רחב של אוכלוסיות: יהודים, ערבים, דרוזים,  פירוט ה •

 זקנים, צעירים, נשים, גברים וכיו"ב. 

 פניות שונות ומגוונות.  תיעדוףאופן  •

 הודעת האשכול בדבר עמידת המועמד בתנאי סף וזימונו לראיון.  לאחר הגשת המסמך תתבצע 

 

 יתרונות נוספים

 . ערביתשליטה בשפה ה .3

 ניסיון בניהול יועצים.  .4

 ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מגזר עסקי ופילנתרופיה.  .5



 

 

 

 

 החברה הערבית. ניסיון בעבודה עם  .6

 ניסיון בגיוס משאבים במגזר הפרטי והציבורי.  .7

 הכרות עם אזור אשכול גליל מערבי והקהילות השוכנות בו. .8

 

 כישורים אישיים: 

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ   –ייצוגיות  •

 יחסי אנוש מעולים  •

 שירותיות  •

 סדר וארגון  •

 יכולת הובלה  •

 יכולת רתימה והנעה של שיתופי פעולה  •

 PowerPoint ,Word ,Excel ,Outlook, לרבות: officeשימוש בתוכניות  יישומי מחשב: •

 . היכרות ושימוש ברשתות חברתיות ומדיה חברתית •

 חובה.  –רישיון נהיגה  •

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 עבודה ותכלול עם גורמים רבים באשכול ומחוצה לו.  •

 התמודדות עם אתגרים מורכבים •

 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות  •

 נכונות לנסיעות ברחבי האשכול  •

 

 המשרה מופנית לגברים ולנשים כאחד. 

מועמד בעל מוגבלות מתבקש להודיע לאשכול על ההתאמות הנדרשות מחמת מוגבלותו להשתתפות בהליכי קבלה  

 לעבודה. 

  

 :מועמדות הגשת אופן
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