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 133/2019מכרז פנים/חוץ מס' 

 
 מחלקת נוער וקהילה -אגף תנו"ס )תרבות, נוער וספורט( 

 

 רכז/ת קהילתי/ת אזורי/תדרוש/ה: 
 , גיבוש ועיצוב מדיניות בהלימה למתווה העירוני ריכוז קהילתי אזורי בתחום החינוך הבלתי פורמלי

 ולמדיניות הרשות והוצאתה לפועל.
 

 תיאור התפקיד:
 תחומי החינוך הבלתי פורמלי באזורים המוגדרים לתפקידהתווית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה ב 

  גיל הרך,  -עבור אוכלוסייה מגוונת  שונים תרבות ואירועיםהספורט, התחומי הפעילויות בניהול, ליווי ובקרה על 

 וכלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםאילדים, נוער, מבוגרים, גיל הזהב ו

 בכירהדרג הדה הקהילתית והצגתם מול ריכוז התוצרים של העבו 

  סירי לידה ועוד( ,)משמר השכונה ייעודיותפיתוח והפעלת קבוצות מתנדבים 

 נוער, יצירת שותפויות עם ארגונים ועמותות במרחב, ביניהם תנועות הפיתוח יחסי גומלין בקהילה ו 

 ארגונים לא ממשלתיים ועוד

 השתתפות בצוותי היגוי קהילתיים, קיום קשרים עם מוסדות חינוכיים וקהילתיים 

 ים הרלוונטיים ברשות העירוניתניהול תקציבים וכ"א בשיתוף הגורמ 

  טיפול בנושא הצטיידות, רכש ותחזוקה 

 עבודה בשעות לא שגרתיות עפ"י צורך 

 מנהלת מדור לפיתוח קהילתיכפיפות : 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:
 השכלה

 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת 
 תארים אקדמאיים מחו"ל 

 או
 השכלה תורנית** 

 או
לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי/טכנאי רשום )רישום בפנקס ההנדסאים/הטכנאים( בהתאם לסעיף 

  2012 -המוסמכים, תשע"ג 
 

 ניסיון מקצועי

  בהדרכה ו/או בעבודה קהילתיתשנות ניסיון  שלוש -בעל תואר אקדמי/השכלה תורנית עבור 

  שנות ניסיון בהדרכה ו/או בעבודה קהילתית ארבע -עבור הנדסאי רשום 

  בהדרכה ו/או בעבודה קהילתיתשנות ניסיון  חמש -עבור טכנאי רשום 

 ניסיון בגיבוש תכניות שנתיות 

 רישיונות ואישורים

 רישיון נהיגה בתוקף 

 של עברייני מין  העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה 
  2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 



 

 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:
 יתרון -ניסיון בהנחיית קבוצות 

  ותרבותיותיכולת לשלב צרכי אוכלוסיות ומגדרים שונים בקהילה בפעילויות חינוכיות, קהילתיות 

 גוניםריכולת שיתוף פעולה עם תושבים, בעלי תפקידים, מוסדות וא 

 יכולת תכנון וניהול תקציב 

 יכולת עבודה מול ממשקים רבים 

 ויכולת תעדוף משימות ארגון, סדר 

 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ 

  היכרות עם תוכנות ה- office 

 יחסי אנוש מצוינים 

  ומחויבות לעבודה בשעות לא קונבנציונאליותהפגנת יוזמה 

 
  100% :היקף משרה

 
 בהתאם להשכלת המועמד/ת דרגה: חינוך, נוער חברה וקהילה דרוג:

 

  (לעניין השכלה תורנית)מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות  רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון**

  :ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  א. 
 . 18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל  - ב. 
 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.  - 
 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר. 

 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.ilאו במייל*  9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

 .24/10/2019 םעד ליו
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 
 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )עמדות/מסמכים בדרכים חלופיות יש לדאוג ולהגיש מו 

 
 הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 
 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 

 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
 

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

 רב בכבוד 
 
 
 יהודה בן עזרא           
 מנכ"ל העירייה          
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