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 מועצה מקומית גדרה
לתפקיד רכז/ת אזורי ומורשת ליוצאי   חיצונימכרז 

 הקהילה האתיופית ברשות המקומית
 

, 1976לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( תשל"ז  40בהתאם  לסעיף 
 נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.

 
 מניעה והסברה   -מחלקה

 66/21כ"א מס'     -מכרז
 בדירוג המנהלי  7-9  -דירוג/דרגה

 חיצוני   -סוג מכרז
 100%  -היקף משרה

 למנהלת יישובית תחוםפוף ניהולית רכז/ת ברשות המקומית כ   -תיאור משרה
 אלימות ופשיעה  מניעה,

 
ב'  173משרה זו מיועדת ליוצאי העדה האתיופית בהתאם להוראת סעיף  הבהרה:

 לפקודת העיריות החלה גם על מועצות מקומיות. 
 

 . 12:00בשעה   04.202126.עותקים עד  5 -בקשה למועמדות יש להגיש ב
 בלשכת מנכ"ל הרשות המקומית. טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל 

 .08-8593550/548 -ורד בסון טלפון -אשת הקשר לעניין מכרז זה
 

 
 תיאור התפקיד: 

ריכוז והפעלה של תכנית לקידום מעורבות חברתית ומורשת ליוצאי הקהילה האתיופית 
 ברשות המקומית למען הקהילה.

 תחומי אחריות: 
 מותאמות. מיפוי בקהילה מפתח ובונה תכניות  .1

לבנות ולתפעל ביישוב מערכת מקצועית ורב תחומית שמטרתה מניעת התנהגויות  .2
בסיכון/מנהיגות צעירה במגזר שעליו הוא מופקד. הוא אחראי על ייזום, תיאום ויצירת  

 שותפות ודיאלוג עם כל הגורמים העוסקים בנושא ברשות המקומית. 

נוער, צעירים, אנשי מקצוע וקהילת קהל היעד של רכז הוא כלל האוכלוסייה, בדגש על  .3
 יוצאי אתיופיה בכלל. 

עוסק בהגברת המודעות והרחבת הידע בנושא מורשת ובפיתוח כלים מותאמים  .4
 לרגישות תרבותית. 

מפתח תכניות להגברת המעורבות החברתית והקהילתית דרך גיוס פעילים ומתנדבים  .5
 שיסייעו בקידום הקהילה ביישוב.

 כספיים והון אנושי לצורך פיתוח תכניות והפעלתן. מאגם משאבים  .6

 



 

 

 

 

מגוון עיסוקיו של הרכז כוללים: קיום ימי עיון, הכשרות, סדנאות, הרצאות, תכניות  .7
 חלופיות, פרסום, שיווק, גיוס משאבים, הובלת וועדות, צוותי פעולה ועוד. 

 תנאים להגשת מועמדות: 
 שנות לימוד. 12תעודת בגרות או  .1
 .חובה – מהריתדובר שפה א .2
 .חובה – מחשבועבודה על ידע בהפעלת  .3
 ארגונית.- ניסיון בעבודה קהילתית .4

אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים, יצירתיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ,   .5
ון ותכנון, כושר הבעה בע"פ ובכתב, יכולת הקשבה, הכלה ואמפתיה, הנעה,  יכולת ארג

 בעבודה. יצירתיות ויוזמה 
 

 דרישות נוספות:

 יתרון  -ניסיון ניהולי .1

 יכולת ניידות  .2

 עבודה בשעות גמישות  .3

 מנהל/ת מחלקת מניעה והסברה.  כפיפות:

 

 : ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.מגדרית הבהרה
 לידיעת המועמדים: המשרה מאוישת על ידי עובד זמני.

 
 

 
 
 

 
 בכבוד רב,

 יואל גמליאל
 ראש המועצה

 

 


