
 

 

 
 

במשרה  והסברה , דוברותקשרי קהילהדרוש/ה מנהל/ת אגף 
 מלאה

 
 .מנכ"ל המועצה כפיפות:

 
 . 21-21: מתח דרגותאקדמאים. דרוג:  

 שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים. או
 
 

 ייעוד:
 

ומערך  השרות לתושבהקשרים עם הקהילה, קידום חיזוק, עידוד ו
 הסברה ברשות המקומית.דוברות והה

 קידום תרבות ארגונית מוכוונת תושבים וגורמי חוץ.
 

  תיאור התפקיד:

 
השרות  וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחומי ההתוויי ,גיבוש

 .הסברהו , דוברותלתושב
 

 מובילים ועקרונות.ערכים  –בניית אסטרטגיית שרות והסברה  .א
 ושיווק של פעילויות ואירועים ברשות. קידום .ב
 גיבוש ותכנון תוכנית עבודה ותקציב שנתיים. .ג
הובלת מערך השרות לתושבי גני תקווה ואחריות על גיבוש  .ד

הנהלת הרשות, תוך אחריות כוללת  ם עםווהתוויית המדיניות בתא
 שיפור מתמיד בחוויית הלקוח של התושבים. ל

בקרה על איכות השרות, שביעות רצון התושבים והובלת תהליכי  .ה
ביצוע כתיבת נהלים, הפקת לקחים, ניתוח ובקרה, כולל: למידה, 

 סקרי שביעות רצון וכדומה.
 כלל הציבור.תושבים ותקשורת, הייצוג הרשות ויחידותיה בפני ה .ו



 

 

בה והסברה ברשות באמצעות מדיה כתתקשורת וההובלת מערך ה .ז
 טלית.ומדיה דיגי

 קהילה.ליווי ותיעוד אירועי ה .ח
בניית שיתופי פעולה לצורך מתן מענה וטיפול בפניות תושבים  .ט

 ועסקים.
 אחריות וקידום איכות השרות במועצה הן בשגרה והן בחרום. .י

 ניהול צוות עובדי האגף. .יא
מנכ"ל הרשות ראש הרשות וכל משימה נוספת שתידרש ע"י . בי

 בתחום הרחב של העיסוק.
 

   התפקיד:דרישות 

 
  השכלה :

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 או
לחוק ההנדסאים והטכנאים  93הנדסאי או טכנאי בהתאם לסעיף 

 1121-המוסמכים, התשע"ג 
ת תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשי או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש או לישראל 
ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול  21שנים לפחות אחרי גיל 

הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות 
 יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(

  .יתרון לתואר אקדמאי בתחומי התקשורת 

 ניסיון מקצועי: 

 
  – לעיל תורנית כמוגדרעבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה  -



 

 

ושנה אחת לפחות  םהרלוונטייבאחד מתחומי העיסוק שנות ניסיון  5
השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז,  9בניסיון נרכש במהלך 

  בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

אחד מתחומי העיסוק שנות ניסיון ב 6הנדסאי/ת רשום:  עבור -
השנים  9וניסיון מקצועי של שנתיים לפחות, שנרכש במהלך  הרלוונטיים 

האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או 
  עיתונאות.

 
באחד מתחומי העיסוק שנות ניסיון  7עבור טכנאי/ת רשום:  -

השנים  9לפחות שנרכש במהלך שנים  9וניסיון מקצועי של  םהרלוונטיי
האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או 

  עיתונאות.

 

 : ניסיון ניהולי
 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה. 9

 דרישות נוספות:

 .OFFICE -היכרות עם יישומי ה -
 יכולת כתיבה וניסוח ברמה גבוהה. -

 פיתוח, כתיבה ויישום תוכנית עבודה רב שנתית.יכולת  -
 דיבור, קריאה וכתיבה. -אנגלית ברמה גבוהה -

 עבודה בשעות לא שגרתיות. -

יכולת עבודה עצמאית, אמינות ומהימנות אישית,   כישורים אישיים :
כושר   מעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע,יוזמה ויצירתיות וחדשנות, 

יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ, יכולת קבלת למידה, שקדנות וחריצות, 
החלטות ופתרון בעיות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת עבודה בצוות, 

יכולת ארגון ותכנון, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, כושר 
ניהול מו"מ, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, יכולת טיפול 

 במספר נושאים בו זמנית.



 

 

 

להגשת מועמדות יש להעביר קורות חיים מעודכנים בעברית, בצירוף 
תעודות השכלה )במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת 

השכלה גבוהה המקובלים  תארים במשרד החינוך , על שקילות לתארי
באוניברסיטאות בארץ(, מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל 

 22 עד ליום drushim@gantik.org.ilחומר רלוונטי נוסף למייל 
 .2102בנובמבר 

 שצוינומועמדים שיעמדו בתנאי הסף ייבחנו גם בשים לב ליתרונות 
במסגרת טופס המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן לראיון בפני ועדת 

 הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.

 המועמדים עשויים להתבקש לעבור מבחני התאמה.

 מועמדויות שיישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.

 רק פניות מתאימות תענינה.
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