
 
 

 

מכרז פנימי לעובדי עירייה בלבד ובעלי משרות שנתיים לפחות באחוז משרה לא  
 25%פחות מ 

 D06/2022מכרז פנימי  
 913דיגטאלי מס' 

   פיתוח קהילהרכז   עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד
 . 70%אחוז משרה :  

 . 39-37דרגה :  

 דירוג : אקדמי  

 

 הגדרת התפקיד  
ולהוציא לפועל את מכלול האסטרטגיות לצעירים ברשויות המקומית  לתכנן    להוביל 

פיתות כישובים    כתחום  הצעירים  של  השונות  לקבוצות  מענים  ופיתוח  הקהילה 
 הצבת נושא הצעירים בראש סדר העדיפויות כיישוב 

 תחומי אחריות : 

 מיפוי צרכי קהילת הצעירים ויצירת מסד נתונים קהילתי  ٠
מערכתגיבוש   ٠ במרכז מענה  החברתית  והיזמות  הקהילה  פיתוח  לתחום  י 

 הצעירים. 
בעיר   ٠ הצעירה  האוכלוסייה  של  המעורבות  להגברת  כרשות  פעילות  קידום 

 . השייכות רתימת פעילים חברתיים וצעירים לעשייה מאורגנת  וחיזוק תחושת
 בניית תכנית עבודה של תחום פיתוח הקהילה והוצאתה לפועל.  ٠
 ייעוץ למנהל המרכז לקבלת החלטות הקשורות כתחום.מדיניות,  גיבוש  ٠
 פרסום ושיווק פעולות המרכז ופרויקטים לצעירים ٠
 . ומלגאים  ניסיון בגיוס והפעלת מתנדבים ٠
ופי המגור השלישי לעשייה משותפת  ג עלי תפקידים ברשויות,  בף ורתימת  שיתו ٠

 . קהילתית כנושא הצעירים ופעילות
כמרכז   ٠ יתקיימו  הכשרה  לפיתוח    האחדמפגשי  המשרד  ידי  על  ויועברו 

 הפריפריה העב והגליל 
כישורים   ותכנון פעולות ואירועים לצעירים ומשפחות צעירות.ארגון  ٠

 נדרשים : 

 מדעי ההתנהגות יתרון, תואר שני יתרון.   חובה. תואר ראשון ٠
 .וניהול פרויקטים חברתיים ריכוז בניסיון  ٠
 ליווי קבוצות /נחיה  ניסיון וידע בה  ٠
 ובכתב, תקשורת בינאישית ותודעת שירות גבוהה. ע״פ ב יכולת ביטוי גבוהה ٠
 מישות מחשבתית ויצירתיות ג ٠
 יכולת עבודה כסביבה ממוחשבת ועצמאית. ٠
 בעל יכולת ארגונית גבוהה ٠
 נישה קהילתית, רגישות תרבותית גבוהה ואוריינטציה חברתית מובהקת  ٠
 לפועל של רעיונות. מות והוצאה ז כישורי י ٠



 מול קהל והעברת סדנאות.  עמידה יכולת ٠
 נכונות לשעות לא שגרתיות.  ٠
 . ת המקום יתרון/בתוש ٠

 
הגשת מועמדות  -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר  

 העירייה שכולל: 
 

כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים       .1
הניסיון. שונים אודות    

מסמכים רלוונטיים לתפקיד.      .2  
קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.      .3  
אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.      .4  

ים לעיל, , על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרש
   .10.03.2022חמישי  ר מיוםוזאת לא יאוח

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל  
ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של  

 מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו . 
 

ולנשים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים   
 

 
 בברכה 
 ראש העירייה 

 חאמיד מ  סמיר ד"ר

https://form.jotform.com/202304983855460

