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 והסברהדוברות  היחידה: 

 106מנהל.ת מוקד עירוני  תיאור המשרה: 

דרגת המשרה 
 ודירוגה: 

 37-39מח"ר 
 או

 חוזה בכירים )בכפוף לאישור משרד הפנים(

 100% היקף העסקה: 

 פומביפנימי /  סוג המכרז:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיאור תפקיד:

 :ייעוד

על מתן מידע ומענה ישיר ניהול המוקד העירוני, ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון 
 ובעלי מבקרים ,תושבים (לקוחות מוכוונת ארגונית תרבות קידוםוכן  לפניות התושבים

 .)ברשות העסקים

 :פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרות מתחומי האחריות

 :ניהול מדיניות המוקד ככלי ניהולי בידי הרשות .1
 יישומהגיבוש תוכנית עבודה שנתית ופיקוח על  .א
 גיבוש נהלי היחידה בתיאום עם הנהלת הרשות .ב
קביעת נהלי העבודה והשירות כגון תקני הזמן לטיפול בפניות, העברת טיפול בפניה  .ג

 בין יחידות הרשות, תשובה לתושב
 דרוג מערכות ההפעלה במוקד בהלימה לטכנולוגיה מתקדמת בתחוםש .ד
ח בעיות מערכתיות גיבוש והטמעת שינויים בהתנהלות היחידה בהתאם לניתו .ה

 העולות מפניות הציבור
 .שתתפות בפורום מנהלי יחידותה .ו

 
  :ניהול המוקד בשגרה .2
 פיקוח על ניתוב הפניות למקורות המידע המתאימים וליחידות הרלוונטיות ברשות .א
פיקוח על הפניית הטיפול בפניות אודות מפגעים והיבטים תפעוליים על פי קבועי  .ב

 הזמן המוגדרים ברשות
 על הטיפול בפניות שהופנו ליחידות השונות ברשותפיקוח  .ג
 פיקוח על העברת מידע עדכני לתושבים בתחומי השירותים שמעניקה הרשות .ד
 ריכוז העברת פניות בין יחידות הרשות .ה
 .פיקוח על תחזוקת מערכות המחשוב והציוד במוקד .ו

 
 ניהול המוקד בשעת חירום ובאירוע חירום .3

 וצפי הפניותאיוש המוקד בהתאם לאופי האירוע  .א
 ניהול מרכז המידע לתושב בהתאם לסוג מצב החירום .ב
לקליטה וניתוב של מידע המספק תמונת מצב לראש  (חדר פיקוד)הקמת חפ"ק  .ג

 למנהלי היחידות ולתושבים ,הרשות
 .השתלבות במערך החירום המקומי .ד
ייזום הקשר עם שירותי ההצלה: משטרה, מד"א, כיבוי והצלה, רח"ל, פיקוד העורף  .ה

 עברת ההנחיות המתקבלות לבעלי העניין ולתושביםוה
 תיאום וקישור בין יחידות שונות ברשות .ו
 השתתפות בתרגילים של מצבי חירום המתקיימים ברשות .ז
 תדרוך ופיקוח על עבודת נציגי השירות הקבועים והמתגברים .ח
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הגשת דו"חות תמונת מצב רשותית העולים מניתוח המידע המתקבל במוקד, על פי  .4
 :צורך ועל תקופה מוגדרת

 זיהוי מגמות מניתוח נתוני הפניות המגיעות למוקד והפצתן לבעלי עניין .א
הפקת דו"חות תמונת מצב ריבעוניים ושנתיים בחתכים שונים בנודע לנושאים  .ב

 קבלת החלטות לשיפור והתייעלות עבודת הרשותהמטופלים על ידי המוקד, לצורך 
  . עניין במקרים של ריכוז פניות בנושא מסויםעדכון מנהלי יחידות ובעלי  .ג
 פקת דו"חות ייעודיים למנהלי יחידות ברשות לבקשתםה .ד

 
 :קרה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות במוקד וביחידות הרשותב .5

 מעקב כמותי ומדגמי אחר הטיפול בפניות וסגירתן על פי קבועי הזמן המוגדרים .א
 יחידות ברשותמעקב אחר פניות שהופנו לטיפול של מספר  .ב
  .ניהול סקרים ומשובים הנערכים באמצעות המוקד או העוסקים בפעילות המוקד .ג
 העברת דוחות מסכמים למנהלי היחידות .ד
 איפיון בעיות מערכתיות העולות מפניות הציבור ויידוע מנהלי המחלקות הרלוונטיים .ה

 
 :יהול צוות נציגי השירותנ .6

מתושבים, תהליכי מתן שירות ומדיניות הנחיית המוקדנים בתהליך קבלת פניות  .א
 התקשורת של הרשות עם הלקוח

  .עדכון המוקדנים אודות שינויים ובחידושים הנעשית לטובת רווחת התושב .ב
 גיבוש תכניות הדרכה של המוקדנים והשתתפות בביצוען .ג
  .הכשרת מוקדן חדש לרבות בנושאי ציוד, מערכת המידע ושירות לקוחות .ד
 י העסקתם של נציגי השירותדאגה לרווחתם ולתנא .ה

 . ניהול תחום השירות במועצה:7

 ועקרונות מובילים ערכים ,שירות תפיסת והגדרת מיפוי -ת שירו אסטרטגיית בניית .א
 השירות לניהול

 .השירות בתחום רשותית כלל מקצועית תשתית צירתי .ב
 והפקת למידה תהליכי והובלת ,התושבים רצון ושביעות השירות איכות על הבקר .ג

 .לקחים
 .השירות לשיפור עבודה תכנית וניהול בנייה .ד
 הרשות ביחידות שירות מכווני ארגוני פיתוח תהליכי הובלת .ה
 .השירות לשיפור רשותיים כלל מערכתיים פרויקטים של והובלה הנעה .ו
 לתושב אישימרחב ו אתר המועצהת תכני רויצי, תפעול ניהול .ז

 
 

 תנאי סף:

 השכלה: .1

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה 
  מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או 
 ,המוסמכים והטכנאים ההנדסאים לחוק39 לסעיף בהתאם מוסמך טכנאי או הנדסאי
 .2012 –ג "התשע

 או
 .לישראל הראשית הרבנות אישור לפי"( יורה יורה)" לרבנות סמיכות תעודת

 או
  21 גיל אחרי לפחות שנים שש ,בכולל או גבוהה בישיבה מלאה בתכנית לימודים אישור

 לישראל הראשית הרבנות שמקיימת הבחינות מכלול מתוך לפחות בחינות שלושומעבר 
 (.והיתר איסור ודיני שבת בדיני יהיו הבחינות משלוש שתיים)

 )יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו(.
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 קורסים והכשרות מקצועיות: .2

קורס להכשרת מנהלי מוקד עירוני ברשויות  -מנהל מוקד עירוני יחויב לסיים בהצלחה
 .שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמורהמקומיות, לא יאוחר משלוש 

 ניסיון מקצועי: .3

 4 של מקצועי ניסיון -  לעיל כמפורט תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל עבור 
 ניהול :או הפרטי הציבורי במגזר הבאים מהתחומים יותר או באחד לפחות שנים

 שירות נציגי כולל ניהול ,שירות צוות או שירות מרכז ,מוקד ניהול) שירות מערכי
 הובלה או תהליכי בקרה יישום או (השירות ובאיכות שירות ברמת לעמידה
 ידע ניהול או (ארגון ושיטות) תהליכים ניתוח או ארגוניים תהליכים של והטמעה
 .השירות בתחום

 לעיל כאמורמקצועי  ניסיון שנות 5 – רשום הנדסאי עבור. 

 לעיל כאמור מקצועי ניסיון שנות 6 – מוסמך טכנאי עבור 
 

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

 ניסיון ניהולי:  .4

 על המעידות אסמכתאות לצרף )יש ישירה בכפיפות עובדים צוות בניהול ניסיון שנת
 ,משרה היקף ,מלאים תאריכי העסקה לכלול האישורים זו, על בדרישה עמידה
 )התפקיד ופרוט תפקיד

 :דרישות נוספות .5

 גבוההעברית ברמה  – שפות .א
 ,דיגיטלית עבודה בסביבה , יכולתOffice-היכרות עם תוכנות ה - יישומי מחשב .ב

 ברשות. הנמצאות טכנולוגיות נוספות עם היכרות

מאפייני עשייה 
 ייחודיים לתפקיד:

 החלטות במצבי חירוםקבלת  .א

 שירותיות גבוהה למרות ריבוי פניות תלונות .ב

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות .ג

  .עבודה מול מגוון גורמים ברשות ומחוצה לה .ד

  .שותפים בין אמון ובניית לעשייה רתימה ,בינאישיים קשרים ליצור יכולת .ה

 .ארגון חוצי רוחביים פרויקטים ניהול .ו

 מנהלים ושל הרמות בכל עובדים של לפעולה הנעה יכולת .ז

 כפיפות: 
 

 ומנכ"ל המועצהדובר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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 של הממונה  , במסגרתה יבחנו כישוריו/הה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיוןזוכה .5

 הישיר. 

המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ו/או ראיון מוקדם וכן הערכת  .6

מובהר כי רק  המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם המועצה, לרבות באמצעות מבדק מיון.

 ועדת המכרזים. פונים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיון בפני

 

 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 על שקילות  לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות

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  07/2022/13 עד ליום drushim@gantik.org.il  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  שנת סיום  שנת סיום  מס' שנות הלימוד

     המקצוע העיקרי

     התואר או התעודה

 קורסים והשתלמויות רלוונטיים: .3

 תעודת גמר שם המוסד תאריך משך הקורס הקורסשם 

     

     

     

     

 

 מכרז מספר

 המשרה

 היחידה

 הוראות למילוי הטופס:

אושרים או מ הטופס ימולא ויצורפו אליו העתקים

מאומתים, של תעודות המעידות על השכלת המועמד 

 לצרף צילום תעודת זהות וקורותיש  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
 כחברי מועצת העיר:

 :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, בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה,
 .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      

סיבת הפסקת  התפקיד שם המעביד
 העבודה

שכר אחרון  עד תאריך מתאריך 
 )ברוטו(

      

      

      

      

 עד תאריך מתאריך  מספר עובדים שניהלת התפקיד המעבידשם 

     

     



 

 

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

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

, למבקר המועצה האם הנך בעל זיקה פוליטית, כלכלית או אישית לראש המועצה, למנכ"ל 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 
קרובו, העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו במועצה. לרבות קשרים עם קבלנים, חברות בניה, של 

 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

 

 ויכולים להמליץ עליי:האנשים הבאים מכירים אותי  .10

 טלפון חברה התפקיד השם

    

    

    

 

 

 הצהרת המועמד/ת:

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

 ולה חדש/ה אני ע ��

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

 


