
 

 

 

 

 2020דצמבר  31
 ט"ז טבת תשפ"א 

 עובד/ת מנהל וזכאות לתפקיד  2020/32מספר  חיצונימכרז 

 אגף לשירותים חברתיים   היחידה:  

 עובד/ת מנהל וזכאות   תיאור המשרה:  

דרגת המשרה  
 ודירוגה:  

 7-9מנהלי 

 100% היקף העסקה:  

   פומבי סוג המכרז: 

 . חישוב הזכאות וסוגי העזרה המגיעים לפונה והעברתם לאישור הממונה.  1 תיאור תפקיד: 
 
. הסברת כללי הזכאות ונוהלי הפנייה לקבלת עזרה לכל דורש והדרכתו בהשגת  המסמכים  2

 אחריות לביצוע החלטות הזכאות ולבדיקה חוזרת. ומימוש זכויותיו, 
 
. בדיקת הכנסות הפונה ומצבו הרפואי ע"י איסוף מידע מכל מקור שהוא: ביטוח לאומי,  3

 מקומות עבודה, משרד הרישוי ועוד.  
 
. חישוב וקביעת הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה, בהתאם להוראות משרד עבודה  4

ר התקבלו לאישור מנהלת המחלקה או מי שהוסמך על ידו,  והרווחה והעברת הנתונים אש
 אחריות לביצוע ההחלטות של הזכאות ולאישורן מחדש בהתאם להוראות.  

 
יזום וביצוע חקירות כלכליות לגבי פונים שאין מידע ברור על הכנסותיהם באמצעות מנהל   .5

 מנהלת המחלקה.  
 
יישום החלטות ומתן תשובה לפונה, דיווח למערכת המיכון )כאשר התשובה חיובית( ו/או   .6

הכנת הוראת תשלום לביצוע ע"י המועצה, הפניית עו"ס מוסמך לבעיות הדורשות טיפול  
 המתגלות בעת מגע עם הפונה.  

 
 דיווח חודשי בנושי כ"א  . 7
 
לפחות אחת לחודש, לממונה עליו,  . מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב ביחידה ומתן דיווח,  8

על ההוצאות בתחום לחודש, על פתרונות בפועל ועל המשמעויות של הנתונים להחלטת  
 הממונה )שינוי בקצב ההוראה, וויסות בין צוותים או בין עובדים, בקרה על הוצאות ועוד(. 

 
יב    . אחריות לביצוע שרותי מזכירות ואדמיניסטרציה הכוללים ביניהם: ניהול ארכ 9

המחלקה, מיון דואר נכנס וניתובו, מעקב אחרי תשובות לפניות מיוחדות, מעקב אחר ביצוע  
, ארגון מפגשים בצוותים, קביעת פגישות לסגל  מנהלת המחלקה פעולות לפי הוראות 

המנהלי ועדכון יום יומי של לוח איכון עובדים, משלוח דואר )לרבות הפצת המחאות(, ניהול  
עדכן אוגדן הת"ס של מנהלת  כתבנות,   לשירותי אחריות מגנזה, ניהול קופה קטנה, 

 דיווחים בנושאים מיוחדים )כגון: חונכות, סומכות וכדומה(. המחלקה, 
 

 . ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונים. 10

 תנאי סף: 
 השכלה ודרישות מקצועיות  .1

שנות לימוד ו/או תעודת בגרות או תעודה שוות ערך המוכרת ע"י המל"ג וזאת על פי   12

)יש לצרף תעודה/מסמכים המעידים    1958 – הקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוה, תשי"ח 

 . על עמידה בדרישה זו(

 
 
 
 



 

 

 

 

 ניסיון  .2

, ידיעה של הכנת  ניסיון בשרותי רווחה מוניציפאליים/גוף ציבורי ו/או בהנהלת חשבונותא. 

)יש לצרף   1958חומר למחשב, כושר הבעה בכתב ובעל פה ויכולת מגע עם קהל 

 . עודה/מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו(ת

 
עובדי    ב. לקורס  לצאת  מינהל וזכאות  התחייבות  בנושא  מינהל  או    השתלמות  עובדי  קורס 

)יש לצרף אסמכתאות המעידות על  ) ולסיימו בהצלחה עד שנתיים מתחילת העסקה  וזכרות  

 . (/ התחייבות עמידה בדרישה זו 

 דרישות נוספות  .3

 . office -שליטה בסביבה ממוחשבת וניסיון בתוכנות ה – יישומי מחשב   .א

 ידיעת השפה העברית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.   –שפות   .ב

 

מאפייני עשייה  
 ייחודיים לתפקיד: 

 . עבודה בשעות לא שגרתיות עפ"י דרישת המערכת. 1
 . נסיעות במסגרת התפקיד במידת הצורך עפ"י דרישת המערכת. 2
 . גישה טיפולית ושירותית. 3
 . יכולת עבודה בצוות. 4
 . יחסי אנוש טובים. 5

 שירותים חברתיים ת המחלקה ל מנהל כפיפות:  

 

 

 דגשים: 

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה   .1

    לא תידון.   –/ נבחרי ציבור  המועצה בקרב עובדי  

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.   .2

 עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.   הזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה  .3

 
 הנחיות להגשת מועמדות: 

  תעודות השכלה מעודכנים בשפה העברית בצירוף   להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים 
במידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה גבוהה  )

הצהרה    בצרוף מסמך ( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף  בארץ המקובלים באוניברסיטאות 
 . 12:00בשעה  2021 בינואר 14עד ליום  drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל על קירבה משפחתית המצ"ב

 או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו.  \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו 
במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני   שצוינו מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות  

 ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר. 
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 תאריך: ___________.
 
 

 
 לכבוד 

 משאבי אנוש. אגף 
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה 
 
 

 :_____________ת. ז.     שם ומשפחה: ____________
 

 ________________. מועמד/ת למשרה:   ____________________כתובת:  
 
 

 : )נא להקיף את הנכון( מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

המועסק/ת במידה והצהרת שיש קרבי משפחה נא לציין את הפרטים הבאים אודות  
 במועצה.

 
 תפקיד אגף / מחלקה  קרבה שם פרטי ומשפחה  
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________. 
 

 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת,  *"קרוב משפחה": 

 לרבות חורג או מאומץחם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה,  
 


