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ים  -, מכריזה בזה עיריית קרית 1979 מלתקנות העירייה )מכרז לקבלת עובדים( תש" 3בהתאם לסעיף 
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 מינהל וזכאותעובד/ת תואר התפקיד:  
 

 אגף לשירותים חברתייםה היחידה:
 מינהל וזכאותעובד/ת  תואר המשרה:

דרגת המשרה 
 גה:ודירו

 7-10מנהלי, דרוג 
 37-40המח"ר, 

 משרה 100% היקף העסקה:
 חישוב הזכאות וסוגי העזרה המגיעים לפונה והעברתם לאישור הממונה.  תיאור תפקיד:

  הסברת כללי הזכאות ונוהלי הפנייה לקבלת עזרה לכל דורש והדרכתו
בהשגת המסמכים ומימוש זכויותיו, אחריות לביצוע החלטות הזכאות 

 יקה חוזרת.ולבד

  העובד בודק הכנסות הפונה ומצבו הרפואי ע"י איסוף מידע מכל מקור
 שהוא: ביטוח לאומי, מקומות עבודה, משרד הרישוי ועוד.

  ,העובד מחשב וקובע את הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה
בהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה ומעביר את מסקנותיו 

הוסמך על ידו. העובד אחראי לביצוע לאישור מנהל המחלקה או מי ש
 ההחלטות של הזכאות ולאישורן מחדש בהתאם להוראות.

  העובד יוזם ביצוע חקירות כלכליות לגבי פונים שאין מידע ברור על
 הכנסותיהם באמצעות מנהל המחלקה.

  העובד מיישם את ההחלטה ע"י מתן תשובה לפונה, מדווח למערכת
ו/או מכין הוראת תשלום לביצוע ע"י המיכון )כאשר התשובה חיובית( 

הרשות. מפנה את תשומת לב העו"ס לבעיות הדורשות טיפול והמתגלות 
 בעת מגעיו עם הפונה.

 .העובד מדווח דווח חודשי בנושא כ"א 

 ( מחלקה או העובד מבצע מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב, ביחידתו
ות בתחום צוות( ומדווח, לפחות אחת לחודש, לממונה עליו, על ההוצא

לחודש, על פתרונות בפועל ועל המשמעויות של הנתונים להחלטת 
הממונה )שינוי בקצב ההוצאה, וויסות בין צוותים או בין עובדים, 

 בקרה על הוצאות ועוד(.

  ,העובד אחראי לביצוע שרותי מזכירות ובהם: ניהול ארכיב המחלקה
וחדות, מעקב מיון דואר נכנס וניתובו, מעקב אחרי תשובות לפניות מי

אחר ביצוע פעולות לפי הוראות מנהל המחלקה, ארגון מפגשים 
בצוותים, קביעת פגישות לסגל המנהלי ועדכון יום יומי של לוח איכון 

ניהול קופה קטנה, ניהול עובדים, משלוח דואר )לרבות הפצת המחאות(, 
מגנזה, עדכון אוגדן התע"ס של מנהל המחלקה, אחריות לשרותי 

 ווחים בנושאים מיוחדים )כגון: חונכות, סומכות(.כתבנות, ד

 .ביצוע כל מטלה שתדרש ע"י הממונה 
 דרישות התפקיד:

 
 ( יועדף בעל תעודת בגרות. 12השכלה תיכונית מלאה ,)שנות לימוד 

  ניסיון בשרותי רווחה מוניציפליים או בהנהלת חשבונות, ידיעה של
כולת מגע עם קהל הכנת חומר למחשב, כושר הבעה בכתב ובעל פה וי

הפונים, סיום קורס עובדי זכאות והשתלמות בנושאי מינהל או סיום 
 קורס עובדי מינהל וזכאות.

 .עובד בעל השכלה אקדמאית ידורג בדרוג המח"ר 

 .למי שהוסמך על ידהלמנהלת האגף לשירותים חברתיים ו/או  כפיפות:

הכוונה גם ללשון נקבה. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר,   הערות:
הזדמנות שווה ניתנת לאשה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות 

 למשרה הפנויה.
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  מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י
המועמד/ת לבין ענייניו/ ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי 

 ן, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.משפחה, בהתאם להוראות הדי

  לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם
באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

על המועמד שיבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא  –( 2011
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם 

 יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

  יש להגיש טופס הגשת מועמדות למכרז "שאלון למועמד" )מפורסם באתר
 (, בצירוף המסמכים הבאים:www.kiryat-yam.muni.ilעיריית קרית ים 

  קו"ח יכללו פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי  –קורות חיים
 והניהולי של המועמד.

 .תעודות השכלה והמלצות 

 .צילום תעודת זהות כולל ספח 
  על אישור ההעסקה לכלול אישור העסקה ממקומות עבודה קודמים(

רה, פירוט העיסוקים והניסיון תאריכי העסקה מלאים, היקפי מש
 הניהולי ככל שנדרשים(.

  הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף בהתאם לנדרש בנוסח
לכך. העמידה בתנאי הסף  המכרז, והגישו מועמדותם בפרק הזמן שנקבע

תבחן לפי אסמכתאות בלבד ואין די בקורות החיים להוכחת עמידה בתנאי 
וערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת הסף. המועמדים שי

 המכרזים.

  הרשות המקומית תדרוש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי מהמועמדים, להיבחן
 במבחני התאמה, בעל פה או במעשה או במבחן במסגרת הגופים העוסקים

בכך, טרם זימונם לוועדת המכרזים ותהא רשאית לזמן לוועדת המכרזים את 
 הציון הגבוה שהושג במבחן.המועמדים עם  8

  מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו
בהליכי הקבלה לעבודה. המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך 
להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות 

 המועמד.וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי 

  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם כשאינה
מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים 
דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל 

ימסור גם השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין 
 מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

  הרשות המקומית אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה
 להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

  הרשות המקומית שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת
 מועמדותו למשרה האמורה.

 ות בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת על המכרז חלות ההוראות הקבוע
 .1979 –עובדים ברשויות המקומיות(, תש"ם 

  עד למועד מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל
בדרישות  אחרון להגשת המועמדות )הרשום מטה(, יראו בו כמי שלא עמד

 הסף שנקבעו בנוסח המכרז.
הה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה. ההגשה תתבצע במעטפה סגורה, ולא מזו מנהלה:

, קרית ים או 10את המעטפה יש להגיש במשרדי משאבי אנוש בשד' משה שרת 
, 660לשלוח באמצעות הדואר: עבור אגף משאבי אנוש, עיריית קרית ים, ת.ד. 

 co.ilyam.-gilis@k ניתן להעביר במייל ל  .2910601מיקוד 
 22/2/2022מועד פרסום: 

 .13:00עד השעה  8/3/2022 –מועד אחרון להגשת מועמדות 
 בן צוראדוד 

 ראש העיר
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