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 175/2021מס'  חוץ/פניםמכרז 
 

 מחלקת התנדבות -שירות, ארגון ומינהל אגף 
 

 ההתנדבותמערך להשמת והדרכת דרוש/ה: מנהל/ת מדור 
 

 : מנהלת מחלקת התנדבותכפיפות
 

 :תיאור התפקיד
 

 השמה:

 הכולל:  )לרבות עבור שירותי הרווחה( ניהול מערכתי של השמת כוח ההתנדבות

 ת מערך גיוס התנדבות פרטני/ כללי הבניי •
 בות להשתל פגישת הכרות והשמה עם כל מתנדב/ת, ראיון והתאמה לתפקיד תוך ליווי ומעקב עד •

 מלאה לשביעות רצון כל הצדדים

 תנדבותיים בהובלת מנהיגי התנדבותיצירה והקמת פרויקטים ה •

 מיכה ביוזמות התנדבותיות חברתיותליווי ות •

 ופרויקטים הפועלים ברשות המקומיתניהול קשרים שוטפים עם מנהלי ארגונים, עמותות  •

 על פי הנחיות הביטוח הלאומי ומעקב על  ניהול שוטף של ביטוח המתנדבים/ות •
 וק למניעת העסקה של עברייני מיןאישורי משטרה בהתאם לח

 סיוע בהבניית מערך השמת התנדבות קבוצות, חברות וארגונים •

 וכד'( ודות זכותניהול מערך השמת התנדבות סטודנטים כחלק ממחויבויות אקדמיות )מלגות, נק •

 למסגרות מתאימות לתועלת הציבור( )שירות שיבוץ והשמת מופני של"ץ •
 

 

 הדרכה:

 הכולל: "ביה"ס למקצועות ההתנדבות" ניהול מערכתי של הדרכה והכשרת כוח ההתנדבות ב
 דייק את עריכת מיפוי צרכים מול מסגרות ההתנדבות הפועלות ברשות המקומית במטרה ל •

 הצורך בהדרכת מתנדבים/ות

 בניית תכנית לימודים שנתית •

 ות עפ"י תכנים רלוונטיים מותאמיםמרצים ומנחי סדנאאיתור וגיוס  •

 הובלה והנחיית חלק מתחומי הידע •

 מתמדת קיום קשר שוטף עם אנשי מקצוע מתחום ההתנדבות לשם התאמת התכנים וחשיפה  •
 לידע החדשני בעולם ההתנדבות

 המשתתפים הזמנת ת, החל משלב תיאום המרצה והמקום, תפעול ומעקב על ההדרכות השוטפו •
 ועד למעקב שביעות רצון, שיפור ולמידה

 
 דרישות התפקיד:

 

 תנאי סף:

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

 ארגון ו/או ניהול יסיון באחד מהתחומים הבאים: הדרכה ו/או הוראה ו/אות נשנו 3 •
 חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  •

  2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 



 

 
 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון -ו/או ניסיון בעבודה בשירותי רווחה  ניסיון בהפעלת תכניות התנדבות •

 מתנדביםיכולת ליווי, לימוד והנחיית יחידים וקבוצות  •

 יוזמה ויצירתיות יכולת ארגון והובלה, ,יכולת ניהול מס' תחומים בו זמנית •

 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודת צוות •

 עברית ברמה גבוהה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ •

 officeיכולת עבודה בסביבה מתוקשבת, שליטה בתוכנות  •

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות גמישות ובלתי שגרתיות •
 

 100% המשרה: היקף
  

  בדרוג מקבילאו המח"ר בדרוג  39-37 דרגה:
 

 

  מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות )לעניין תואר אקדמי מושלם ומוכר( רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון*

 :נאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרזובת 
 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 בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר. 
  2012-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39בהתאם לסעיף  הנדסאי/טכנאי רשום, ג. 
 .7/2016, 1/2014 ובכפוף לחוזרי מנכ"ל 

 
בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים  ,יש להעביר קורות חיים בעברית

 22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹)תעודות השכלה, אישורי העסקה
 .23/09/2021ליום עד  michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09הרצליה, בפקס 

 

 בהתאם לנדרש במכרז.וניסיון ניהולי  תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקידעל אישור העסקה לכלול ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  
 

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

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

 

 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          
 
 
 
 משה פדלון            
 העירייה  ראש          
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