
 

 

 
 2022יוני  21

 כ"ב סיון תשפ"ב
 

והכנה לצה"ל ת התנדבות רשותית /לתפקיד מנהל 2022/21מספר  פנימי / פומבימכרז 

 והצעירים במחלקת הנוער

 מחלקת נוער וצעירים –חינוך  היחידה: 

 והכנה לצה"ל ת התנדבות רשותית /מנהל תיאור המשרה: 

דרגת המשרה 
 ודירוגה: 

   חינוך חברה ונוער

 ש"ש( 42) 100% היקף העסקה: 

 פומביפנימי /  סוג המכרז:

 תיאור תפקיד:
 :ייעוד

 במועצה הנוערוהכנה לצה"ל בקרב בני ניהול והובלת תחום ההתנדבות 

 :פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרות מתחומי האחריות

על יישום המדיניות להעמקה והרחבה של ההתנדבות בתחום החינוך אחראי  .1
התפתחות אישית ומעורבות לרבות " במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות

 ביתר המסגרות., בחינוך וחברתית", התנדבות ביחידות הנוער
-ת בחינוך ברמה הביןשיתופי פעולה ושותפויות בתחום ההתנדבואחראי על פיתוח  .2

 .מגזרית ברשות
שיווק ומיצוב תחום ההתנדבות בסדר היום הציבורי ברשות לרבות ועדת הנוער  .3

 .הרשותית
 .יםת מעקב ודיווח על פעילות המתנדבניהול מערכ .4
הובלת שולחן עגול רשותי לתכלול תחומי ההתנדבות ברשות בהשתתפות :רכז  .5

מחלקת החינוך, רכזי עמותות פעילות ברשות, נציגי \התנדבות ברווחה, מנהל אגףה
או בא כוחם, פיקוח רשותי משרד החינוך ואחרים בהתאם \מנהלי בתי הספר ו

  .לצורך
מתכלל ומתאם ברמת הרשות את מקומות ההתנסות לתלמידים ולנוער ולתומכי  .6

 .הוראה וחינוך
 .ותמיכה תלמידים במקומות ההתנסותמלווה את התהליך של שיבוץ ,קליטה  .7
מתכלל את כלל הפעילות במסגרות השונות הפועלות בנושא הכנה לשירות  .8

  .משמעותי, כולל בניית מנגנוני שיתופי פעולה בין כל השותפים
שותף  .מרכז את ועדת ההיגוי ואחראי לזימון, גיבוש סדר יום, הוצאת סיכום וביצועו .9

בגיבוש המדיניות בישוב לגבי מדדיי התפוקה הרצויים וגיבוש תכנית הפעולה 
 .להשגתם בתיאום עם המפקח הרשותי של מינהל חברה ונוער

שותף ומרכז את התכניות המוסדיות להכנה לשירות משמעותי בתוך המסגרות   .10
 הבית ספריות והחוץ בית ספריות

עולים חדשים, נוער טעון חיזוק, בנות  –יוזם מתן מענה לאוכלוסיות ייחודיות   .11
 .דתיות

  .מנהל מרכז מידע וייעוץ למתגייסים, למתנדבים ולהוריהם  .12
איתור וטיפול במלש"בים )מועמדים לשירות בטחון( שלא השלימו תהליכים בלשכת  .13

 .הגיוס
 "מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ול"איתור הצרכים .14
  .עם גורמים שונים ומגייס משאביםמנהל משא ומתן  .15
מקצועי )מורות חיילות, -משמש כמרכז, מנחה ומפעיל את סך כל כוח האדם הסמי  .16

 .מד"נים( בישוב בשיתוף הגורמים הצה"ליים ואחרים ,חיילי נח"ל
 מילוי מטלות עפ"י הצורך לפי דרישות הממונה. .17
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 תנאי סף:

 :השכלה .1

המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד .א

 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

  וא

ם, מוסמכילחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 .באותם תחומים 2012 -התשע"ג

 החודשים מיום כניס 12היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער, עד " .ב

חברה ונוער עד תום  נהליממלתפקיד, תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע 

 .תקופה זו

 )יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו(.

 

 ניסיון מקצועי: .2

בתחומים הבאים: עבודה עם בני נוער, הדרכה, שנות ניסיון  3 :בעל תואר אקדמי .א
 הדרכת מבוגרים ו/או הנחייה .הוראה, ארגון וניהול

שנות ניסיון בתחומים הבאים: עבודה עם בני נוער,  4: רשום טכנאי/הנדסאי  .ב
 הדרכת מבוגריםו/או  חייה, הנהדרכה, הוראה, ארגון וניהול

 תאריכי לכלול האישורים על, זו בדרישה עמידה על המעידות אסמכתאות לצרף יש)
 )התפקיד ופרוט תפקיד ,משרה היקף ,מלאים העסקה

 : הכשרות .3

הכוון לרכזי הכנה לצה"ל ומנהלי מרכזי הכנה לצה"ל השתתפות בקורס מחויב ב .א

  לתפקיד השעות, תוך שנה מיום כניס 120בן  ולשירות הלאומי אזרחי

שנתי להכשרת מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך -בהשתתפות בקורס דומחויב  .ב

 לתפקיד המטעם משרד החינוך תוך שנה מיום כניס

 :נוספותדרישות  .4

 אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי .א

 עברית ברמה סבירה – שפות .ב

 Office-היכרות עם תוכנות ה - יישומי מחשב .ג

 

מאפייני עשייה 
 ייחודיים לתפקיד:

 כולת ניהול: תכנון, ארגון, הפעלה, גמישות בזמן, פיקוח ובקרהי .א
 יכולת הכנה וניהול תקציב .ב
 יכולת לקיים תקשורת מקדמת עם בני נוער .ג
יכולת ליזום ולהפעיל תכניות ייחודיות בתחום פיתוח  .בעל יכולת הדרכה והנחייה .ד

 המנהיגות הצעירה
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות .ה
 .יכולת להקנות כלים חינוכיים וערכיים .ו
 יכולת ראייה מערכתית .ז
 .יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת .ח
 ים תקשורת תקינה ויחסי אנוש מעוליםיכולת לקי .ט
 יכולת הנעת תהליכים ואנשים .י

 יכולת לשיתוף פעולה עם מתנדבים ועם בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים  .יא
 בעל יוזמה אישית .יב
 ניסיון אישי בהתנדבות  .יג

 מנהלת מחלקת נוער וצעירים כפיפות: 

 



 

 

 

 דגשים:

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

   לא תידון. –קרובי משפחה בקרב עובדי עירייה / נבחרי ציבור 

 .לעבודה הקבלה בהליכי להתאמות זכאי מוגבלות עם ועמדמ .2

 הולם באופן מיוצגת שאינה הולם לייצוג הזכאית לאוכלוסייה המשתייך למועמד עדיפות מתן .3

 .המועמדים שאר לכישורי דומים כישורים בעל הוא אם ,המקומית הרשות עובדי בקרב

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .4

עפ"י חוות דעתו  , במסגרתה יבחנו כישוריו/השנתייםזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של ה .5

 של הממונה הישיר. 

 .חיצוני גורם י"ע המכרז טרם מיון מבחני יתבצעו .6

 

 

 

 הנחיות להגשת מועמדות:

 :להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר

 מעודכנים בשפה העברית   קורות חיים .1

במידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך ) תעודות השכלה .2
 (בארץ השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות על שקילות  לתארי

המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי אישורי העסקה )כולל תאריכי העסקה מלאים(  .3
 נוסף

 )מצ"ב( מסמך הצהרה על קירבה משפחתית .4

 שאלון למועמד )מצ"ב( .5

 .12:00בשעה  2022/07/05עד ליום  .org.ildrushim@gantik  לכתובת מייל

שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא  מועמדויותאו \שאינן עונות על דרישות המכרז ומועמדויות 
במסגרת המכרז, כאשר המועצה  שצוינוייענו. מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות 

 רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.
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 בקשה להשתתף במכרז             

   ��  למכרז פומבי   ��  למכרז פנימי     �� למשרה פנויה     

 

 +שליטה מלאה = ידיעת  שפות    .1

 V= שליטה חלקית

 דיבור כתיבה  קריאה שפות שם פרטי שם משפחה 

    עברית תאריך לידה מס' ת.ז

    אנגלית טל' נייד

 כתובת: 

 כתובת אימייל:

    ערבית

     רכב בבעלותי כן / לא רישיון נהיגה כן / לא

 השכלה: )יש לצרף תעודות ומסמכים המאמתים את ההשכלה( .2

 גבוהה גבוהה מקצועית יסודית/תיכונית 

     שם המוסד

שם הישוב של 
 המוסד

    

 שנת סיום  שנת סיום  סיוםשנת   שנת סיום  מס' שנות הלימוד

     המקצוע העיקרי

     התואר או התעודה

 קורסים והשתלמויות רלוונטיים: .3

 תעודת גמר שם המוסד תאריך משך הקורס שם הקורס

     

     

     

     

 

 מכרז מספר

 המשרה

 היחידה

 הוראות למילוי הטופס:

אושרים או מ הטופס ימולא ויצורפו אליו העתקים

מאומתים, של תעודות המעידות על השכלת המועמד 

 יש לצרף צילום תעודת זהות וקורות סיונו.יונ

 חיים מודפסים

 תמונה



 

 

 

 
 ניסיון תעסוקתי: )יש לצרף אישורים ומסמכים המאמתים את הניסיון המקצועי( .4

 ניסיון ניהולי: .5

 

 

 

 

 

הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה מקומית כני תקווה ו/או בתאגיד העירוני או המכהנים  .6
 מועצת העיר: כחברי

 :אחד מהאפשרויותנא לבחור 

 אני החתום מטה מצהיר בזאת: 

 .עובדים. יש / אין לי קרובי משפחה  1

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

 .נבחרי ציבור . יש / אין לי קרובי משפחה3

  ה" לעניין זה:"קרוב משפחהגדרת 

 בן דוד, בת דוד, בן דודה, בת דודה, או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה,בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח 
 .ובני זוגם חותן, חותנת, חם, חמות, חתן , כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ

 :תםבמידה והצהרת שיש לך קרובים נא ציין את הפרטים הבאים אודו

 

 תפקיד מחלקה/ אגף קרבה ת.ז שם פרטי ומשפחה 

1      

2      

3      

4      

5      

הפסקת  סיבת התפקיד שם המעביד
 העבודה

שכר אחרון  עד תאריך מתאריך 
 )ברוטו(

      

      

      

      

 עד תאריך מתאריך  מספר עובדים שניהלת התפקיד שם המעביד

     

     



 

 

 
קרובי משפחה בתפקידים אשר קיימים ביניהם יחסי  במועצהלא יועסקו חוק, לנהלים ולחוזרי מנכ"ל, בהתאם ל

בכפוף להחלטת  . הכללעורר חשש לניגוד עניינים עלולהכפיפות ישירים או עקיפים או שקרבת המשפחה 
 .המועצה/משרד הפנים וההוראות הרלבנטיות

האם הנך בעל זיקה פוליטית, כלכלית או אישית לראש המועצה, למנכ"ל המועצה, למבקר המועצה  .7
        ��לא              ��כן  ו/או למי מחברי המועצה? 

 ________________________________________________________אם כן, אנא פרט 

 

 

 ניגוד עניינים: .8

לא יתקבל אדם לתפקיד במועצה אם עיסוקיו האחרים/ ענייניו האישיים/ משפחתיים/ כלכליים שלו או 
של קרובו, העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו במועצה. לרבות קשרים עם קבלנים, חברות בניה, 

 מתווכים, אדריכלים, עורכי דין בתחום הנדל"ן.
        ��לא              ��כן  האם הנך בעל/ת קשרים כפי המפורט?  

 במידה וכן, אנא פרט/י קשרים אלה: ________________________________________________
 

 הגשת מועמדות בעבר למשרה במועצה מקומית גני תקווה: .9

 

 _______________________למשרה 

 בשנה   _______________________

 

              לא       ��  נשלחתי למכון הערכה:       כן

 

 האנשים הבאים מכירים אותי ויכולים להמליץ עליי: .10

 טלפון חברה התפקיד השם

    

    

    

 

 

 הצהרת המועמד/ת:

 שמסרתי בשאלון מלאים ונכונים.. הנני מצהיר/ה בזאת שהפרטים כפי 1

 .במידה ויידרש תקבע מועצה. אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שה2

 

                                                          __________________                 _________________ 

 תאריך               חתימת המועמד/ת             



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

במקום × אם הנך נמנה על אחת הקבוצות הבאות נא לסמן ב  -בהתאם להנחיות למתן עדיפות לקבוצות מסוימות 
 המתאים:     

 אני או אחד מהוריי נולדו באתיופיה            ��

 אני בן/ בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית  ��

 אני בן/ בת האוכלוסייה החרדית        ��

 אני עולה חדש/ה  ��

)יש לפרט התאמות נדרשות ולצרף מסמכים   אני אדם עם מגבלה בעל צורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה ��
 רלוונטיים(

 


