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 15/2022מס' פנימי חיצוני/  מכרז
 

ים  -, מכריזה בזה עיריית קרית 1979 מלתקנות העירייה )מכרז לקבלת עובדים( תש" 3בהתאם לסעיף 
 לפי הפירוט הבא:משרה  על הצורך באיוש

 "מנהיגות עולה למעורבות חברתית"ת תוכנית /רכז: תואר התפקיד

 מחלקת קליטה היחידה:
 ית מנהיגות עולה למעורבות חברתית.ת תוכנ/רכז תואר המשרה:

דרגת המשרה 
 ודירוגה:

 7-9דרוג מנהלי, 
 37-39דרוג המח"ר, 

 משרה. 100% היקף העסקה:
לפתח ולבסס מנהיגות מקומית הנשענת על צעירים עולים בתחומי   תיאור תפקיד:

הרשות ולקדם את המעורבות החברתית של אותם הצעירים העולים 
פור האקלים החברתי, העצמת הצעירים וכן בקרב הקהילה, תוך שי

 חיזוק הערבות ההדדית והקשר בין הצעירים העולים לרשות.

  הרכז הוא איש קשר ומתאם בין כל הגופים הרלוונטים להפעלת
התוכנית ומימוש קליטה מוצלחת של הצעירים העולים בתוכנית 

 וביישוב, תפקידו כולל הין היתר:
ראשוני עימם וגיבוש קבוצת בחירת המשתתפים, יצירת קשר * 

 המנהיגות.
 הובלת וליווי קבוצת המנהיגות.* 
 העברת תכנים מעולם המנהיגות וקיום סדנאות בנושא.* 
 גיבוש הקבוצה, תוך הקניית ערכים ויצירת תמונת עתיד.* 
 חשיפת הקבוצה לדמויות ומודלים מעולם המנהיגות בקרב עולים.* 
 ל קורא.יעים בקוהטבעת מרכיבי התוכנית כפי שמופ* 

המקיים השתתפות פעילה בפורום רכזי תכניות מנהיגות ארצי * 
 למידת עמיתים.

 השתתפות פעילה בהכשרה ובפיתוח המקצועי של רכזי התוכניות.* 
 מיפוי צרכים ומתן מענים לצעירים העולים ביישוב.* 
 פיתוח מנהיגות מקומית מקרב אוכלוסיית הצעירים העולים.* 
פי התוכנית והקניית ארגז כלים עשיר לחיים, יצירת העצמת משתת* 

קבוצת שווים המסייעים בתהליכי הקליטה בעולם התעסוקתי, 
 האקדמי והאישי משפחתי במקרה הפרטני והיישובי.

הקניית יכולות ומסוגלות לתרום ולהיתרם מן התהליך כחלק * 
 אינטגראלי מהתוכנית.

לל תחומי החיים בשיתוף ייזום ובניית תוכניות חדשות וסדנאות בכ* 
משתתפי התוכנית וקיום פעילות שוטפת בקרב הצעירים העולים 

 ברשות.
שימוש בקבוצת המנהיגות ככח מניע ליצירת שיפור ושינוי באקלים * 

 הקליטה ברשות.
בחינת מיפוי צרכים של צעירים עולים ברשות ובניית תוכנית * 

 מותאמות ע"י משתתפי התוכנית.
 תים ופיתוח מנהיגות ברמה היישובית והארצית.יצירת רשת עמי* 
 קיום שיח ואינטגרציה בין צעירים עולים וילידי הארץ.* 

 
 :תנאי סף

 
  יתרון לבעלי תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר  ,מלאההשכלה בגרות

ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 
 תארים אקדמים בחוץ לארץ.

 חובה.וסית ידיעת השפה הר 

  היכרות עם העיר קרית ים )עם אוכלוסיה העולים, עם תוכניות
 ושרותים(, יתרון.

 בעברית. כושר ביטוי גבוהה בע"פ ובכתב 

 תקשורת בינאישית ותודעת שירות גבוהה . 

 .יכולת עבודה בצוות 

 עבודה בשעות לא שגרתיות.נכונות ל 

  שליטה ביישומי מחשב ובאינטרנט, היכרות עם תוכנותOFFICE. 

 .שליטה בעבודת מחשב עם תוכנות ייעודיות 
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 ניסיון בריכוז או ניהול פרויקטים חברתיים.  ניסיון מקצועי:

 .ראייה מערכתית וגישה קהילתית רב תרבותית 

  ניסיון בעבודה בסביבה רב תרבותית ועם עולים )יתרון לעבודה עם
 עולים צעירים(.

 ניסיון מקצועי בתחום חברתי וריכוז מתנדבים. 

 .בעל יכולת ארגונית גבוהה 
 

 מחלקת קליטה. כפיפות:
 

 משרה פרויקטאלית ותלויה בתקציב חיצוני.  הערה:

 .המשרה מאוישת ע"י ממלא מקום 
הכוונה גם ללשון נקבה. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר,   הבהרה מגדרית:

הזדמנות שווה ניתנת לאשה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות 
 למשרה הפנויה.

  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
נים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם שאלון לאיתור חשש לניגוד עניי

 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 

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

 .תעודות השכלה והמלצות 

 .צילום תעודת זהות כולל ספח 

  על אישור ההעסקה לכלול אישור העסקה ממקומות עבודה קודמים(
תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט העיסוקים והניסיון 

 הניהולי ככל שנדרשים(.

  העונים על תנאי הסף בהתאם לנדרש בנוסח הליך המיון יבוצע רק למועמדים
המכרז, והגישו מועמדותם בפרק הזמן שנקבע לכך. העמידה בתנאי הסף 
תבחן לפי אסמכתאות בלבד ואין די בקורות החיים להוכחת עמידה בתנאי 
הסף. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת 

 המכרזים.

 שיקול דעתה הבלעדי מהמועמדים, להיבחן  הרשות המקומית תדרוש, עפ"י
במבחני התאמה, בעל פה או במעשה או במבחן במסגרת הגופים העוסקים 
בכך, טרם זימונם לוועדת המכרזים ותהא רשאית לזמן לוועדת המכרזים את 

 המועמדים עם הציון הגבוה שהושג במבחן. 8

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

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

  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם כשאינה
כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים מיוצגת 

דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל 
השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם 

 מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

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

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

  על המכרז חלות ההוראות הקבועות בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת
 .1979 –עובדים ברשויות המקומיות(, תש"ם 
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 א יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל עד למועד מועמד של
בדרישות  אחרון להגשת המועמדות )הרשום מטה(, יראו בו כמי שלא עמד

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

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

 .2910601מיקוד 
 6/5/22מועד פרסום המכרז: 

 .13:00עד השעה   22/5/22 –מועד אחרון להגשת מועמדות 
 

 


