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 119/2020מכרז פנימי/ פומבי 

 לשירותים חברתייםבאגף  -רכז/ת מתנדבים במרכז למשפחות של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים
 

 תיאור המשרה:

שרות משלים למשפחות עם צרכים מיוחדים הוא שרות קהילתי המספק פעילויות פנאי חברה והפוגה למשפחות בהן ילדים עם צרכים 

מיוחדים, בדגש על פיתוח חוסן של אחים, הורים, סבים וכל המשפחה, בשרות מתקיימות סדנאות, קבוצות ופעילויות פנאי והפגה. 

 מושם דגש על הסברה ופעילויות מגוונות מערכתיות לקידום התחום.

 המרכז למשפחה נמצא תחת צוות צרכים מיוחדים של האגף לשירותים חברתיים. 
 

 תיאור התפקיד:

 .עבודה בצמוד למנהל מרכז למשפחה בכל התכניות של המרכז 

 תכניות התנדבות וביצוען. פיתוח וניהול תחום ההתנדבות בשירות, מיפוי צורכי ההתנדבות, בניית 

 .גיוס מתנדבים, הנחייתם, ליווים באופן שוטף ושימורם 

 .בניית תכניות הכשרה למתנדבים ואחריות לביצוען 

 .קבלת משוב מהמתנדבים לצורך קיום תהליכים לשיפור מתמיד 

 .עבודה בצוות ועם גורמים מערכתיים, יצירת שותפויות עם גורמים רלוונטיים ברשות ומחוץ לה  

 .הבניית נהלים לניהול התחום 

 .שיתוף פעולה עם הגורמים השותפים ברשות כנדרש 
 

 תנאים מקדימים למינוי )תנאי סף(:

   השכלה:

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים

 בחו"ל. 

 :ניסיון מקצועי

  בתחומים הרלוונטיים/חברתייםניסיון של שנתיים 

  יתרון. -היכרות עם תחום המוגבלות 

 

  דרישות נוספות:

  הכרות עם תוכנות  ה -יישומי מחשב-OFFICE.. 

  יכולת לעבוד גם בשעות אחר הצהריים והערב. -גמישות בשעות העבודה 

  ידיעת השפה העברית על בוריה. -שפות 
 

 :כישורים נדרשים

 .יחסי אנוש מצוינים 

 .יכולת לעצמאות בתפקיד 

 .יכולות עבודה בצוות ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים ומגוונים 

 .יכולת תכנון, ארגון וניהול מובנים ושיטתיים 
 

 כישורים אישיים:

  .יוזמה, חריצות, יחסי אנוש טובים, ויכולת עבודה במצבי לחץ 

 .יכולת לעבודה מאומצת לאורך זמן 

  בכתב ובע"פ.יכולת התבטאות טובה 

 .יחסים בינאישיים טובים ויכולת השתלבות בצוות 
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 : כפיפות

 .ראש צוות צרכים מיוחדים באגף לשירותים חברתיים 

 

 %30 היקף משרה:

 

 חוזה מיוחד: מתח דרגות

 844700110תקציב פעולה מותנה בהרשאה תקציבית של משרד הרווחה ס.ת 

 

 

 :הערות

כן, יש לצרף קו"ח )כולל דרכי -להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמולפנייה יצורפו תעודות ואישורים  -

תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד והשאלון המצורף. בקשות 

 וחנים.שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הב

וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני התאמה, במסגרת  -

 הגופים העוסקים בכך.

ביום א'  2/2011לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  -

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד -(2011באפריל  5בניסן התשע"א, 

 עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י  -

 בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.   ;לסייגים להעסקת קרובי משפחה

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו החברה תהיה  -

לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי  מעוניינת חרף הסודיות

 לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -

 עדת המכרזים.יוזמנו לראיון בפני ו

 העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה. -

 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -
 

 סף.מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על ה

 :אופן הגשת המועמדות

 

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

 

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

עם ציון מס' , וזאת במעטפה סגורה בארבעה עותקיםיש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה 1, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן המכרז על גביה

 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס. 15:00 -08:30ה' בין השעות  -בימים א'
 

 החתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש ל
 

 12:00  –בשעה  1.20218.1  מועד אחרון להגשת מועמדות

http://www.modiin.muni.il/

