
 

 

 
 
 
 

 
  

 

  

 
 

  05.2021מכרז פומבי כ"א 
 אעבליןלמועצה המקומית 

 360דרוש מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 
 : אעבלין, ביר אלמכסור, כאוכב ו כעביה טבאש חג'אג'רהלאגד יישובים

 
 .360מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון :המשרה

 
 .בכפוף לאישור משרד הפנים 587/ חוזה אישי בדירוג  41-39מח"ר  : דירוג

 
 .משרה %100 :היקף משרה

 
 .הרשות מקומיתמזכיר  אוהלית: ראש הרשות המקומית כפיפות מנ:כפיפות

 .כפיפות מקצועית: ממונה המחוזית של התכנית הלאומית במשרד
 

   :תיאור התפקיד
 אעבלין , ביר אלמכסור , כאוכב וכעבייה טבאש חג'אג'רה מנהל/ת התכנית הלאומית באגד הרשויות 

המתכלל את כל המערכים הרשותיים הנדרשים כדי להבטיח ראיה כוללת של הילדים בסיכון וכל 
מרכיבי מערך השירותים ברשויות המקומיות באופן שיטתי, שיתופי, מקצועי, חדשני, אתי 

 .ת הלאומית מתפרסמים מעת לעתובמסגרת ההנחיות, הדרישות והנהלים של מטה התכני
 

 מופקד/ת על הנחלת התפיסה המקצועית במסגרת כללי התכנית הלאומית ונהליה. 
  דואג/ת לפעולה סדירה ומועילה של המבנה הבין ארגוני של התכנית ברשות המקומית ולחיזוק

 .הממשקים שבין המחלקות והארגונים השונים הפועלים למען הילדים ברשות המקומית
 ,לחיזוק ולסיוע פעיל לעבודה מבוססת מידע באופן שיאפשר מתן דגש להתבוננות  דואג/ת להטמעה

 .בילדים וללמידה בה הרשות המקומית נענית לצרכיהם ולשינויים החלים במצבם
  דואג/ת לעידוד ולהרחבת השיח בין הגורמים השונים ברשות המקומית, המכוון להתמודד באופן

 .ם שונים העולים בהקשר לצרכיהם של ילדים ובני נוער בסיכון והוריהםיעיל עם סוגיות ואתגרי
  אחראי/ת להכין ולהגיש תכנית יישוביות, הצעות לשינוי תכניות ודיווחים תקופתיים על הקמה

 ".ויישום המענים לוועדה המחוזית, בתיאום מנהל התכנית במחוז והממונה על "התחלה טובה
 מקצועיים ביישובים הפועלים לקידום ילדים ובני נוער בסיכון, אחראי/ת לתאם בין כל הגורמים ה

 .ולפעול לאיגום ולגיוס משאבים על מנת להמשיך ולפתח מענים בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו
 

  :התפקיד דרישות
 

 : השכלה
בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 

החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות,  אקדמיים בחוץ לארץ במשרדתארים 
 .סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, קרימינולוגיה, בריאות הציבור מדיניות ציבורית

 
 :ניסיון מקצועי

 .שנים לפחות, בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון 4ניסיון מקצועי של  *
שנים לפחות בעבודה בניהול פרויקטים הכוללים ניהול תקציב, אחריות   לתכנון  3*ניסיון של  

 וביצוע משימות , הובלה והנעת צוותים .
*יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן ניסיון בעבודה עם 

 מערכות מידע ממוחשבות מורכבות .
 

 .אנשים לפחות 3שנים בניהול צוותים של  3יתרון לבעלי ניסיון של  :ניסיון ניהולי
 

 . צורך בעבודה עם גופים נוספים רבים 



 

 
 

 . עבודת צוות ויכולת גישור 
 . נדרשת נסיעות מחוץ ליישוב לצורך הדרכות והשתתפות במפגשים ארציים ומחוזיים 

 
 
 

 :יש לצרף את המסמכים הבאים
 .קורות חיים 

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

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

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

  לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ו3תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים
ובתנאי שעומדים בתאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.  1998עם מוגבלות, תשנ"ח 

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

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

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

 משרה 100%מוצעת היא בהיקף של המשרה 
 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

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

 Deebm1983@gmail.com  / habib.amir@gmail.comנא לשלוח ל: 
 

  14:00שעה:17/06/2021לא יאוחר מיום 
 

 
 
 

 ראש המועצה –מאמון שיח' אחמד 
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