
 
 
 
 כ"א   מכרז חיצוני –הודעה על משרה פנויה

 02/2021מס' 
 מגן זהב  –רכז מענים 

 
מודיעה בזה על נכונותה לקבלת הגשת מועמדות למילוי    המועצה המקומית אעבלין "להלן המועצה"

 המשרה המפורטת להלן :
 

 . מגן זהב  –: רכז מענים  שם המשרה
 

   75%:  היקף המשרה
 

 . בדירוג המח"ר 39-37בדירוג מנהלי /   -79ודרגה:   דירוג
 . : מדובר במשרה מתקציב פעולה שלא מקנה קביעות בעבודה קביעות

 
 

 : למנהל המחלקה לשירותים חבריים או לעובד הקהילתי אם הוסמך ע"י מנהל המחלקה.  כפיפות
 

  :תיאור התפקיד
בין   • בתיווך  במחלקה  ותיקים  אזרחים  עו"ס  לעובד  מחוברים  סיוע  ממוקד  העולים  הצרכים 

 )מגן זהב( לבין האזרחים הוותיקים תושבי הרשות המקומית. 
סיוע במימוש המענים הכרוכים בצרכים העולים ממיפוי מקיף לאזרחים הוותיקים הכלולים   •

 באוכלוסיית היעד במסגרת תכנית "מגן זהב". 

ו • הצרכים  לסל  הזכאים  הוותיקים  האזרחים  עם  והיכרות  קשר  במידת  יצירת  משפחותיהן 
 הצורך. 

 הפניית בעיות לשירותים המטפלים לצורך זירוז קבלת הסיוע.  •
 סיוע לעו"ס אזרחים ותיקים באיסוף נתונים, הפצה והעברת מידע לאזרחים הוותיקים. •

 הזנות בקשות, סיוע בהפקת שוברי סיוע, ריכוז בקשות חריגות.  •
 מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה  •

 
 : תנאי סף 

 שנות לימוד לפחות עם עדיפות לבעלי תואר אקדמי.  12ה של  השכל •

 עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.  •
 יכולת תיאום, ארגון וייזום, ויכולת למידה.  •

 
 :יש לצרף את המסמכים הבאים

 קורות חיים.  •

 מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה.  •
תעודות   • ללא  תשלח  אשר  המועמדות  על  הגשת  המעידות  רלוונטיות  ואסמכתאות  השכלה 

ביום   הסף  על  תיפסל  אחרת,  רלוונטית  אסמכתא  כל  או  מיוחדים  רישיונות  בעבודה/  ניסיון 
 האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה.

התשמ"ח   • בעבודה  הזדמנויות  שוויון  חוק  הוראות  פי  לגברים  1998  –על  מתייחס  המכרז   ,
 ונשים כאחד. 



לחוק שוויון זכויות לאנשים    9ו3ינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים  ת •
מוגבלות, תשנ"ח   לביצוע התפקיד.    1998עם  וכשירים  הסף למשרה  בתאי  ובתנאי שעומדים 

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת  
 המגבלות. 

לפ • לנשים  העדפה  סעיף  תינתן  התשי"א  6י  האישה,  זכויות  שווי  לחוק  שני   1951ג  אם 
שילוב   של  עידוד  לחוק  בהתאם  וכן  דומים  כישורים  בעלי  הם  המינים  שני  בני  המועמדים 

 . 2008וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 
 
 

 משרה  75%המשרה מוצעת היא בהיקף של 
 ד המשרה מיועדת לנשים וגברים כאח

 יש להעביר את כלל המסמכים המפורטים לעיל ובתנאי הסך  –רק פניות מתאימות תענינה  
 קורות חיים, תעודות והמלצות בציון שם המרשה 

 il.comhabib.amir@gma  או Deebm1983@gmail.comנא לשלוח ל: 
 

   12:00שעה:   05.05.2021לא יאוחר מיום 
 

 
 
 

 ראש המועצה –מאמון שיח' אחמד                                                                                                
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