
 

   

 

 

 02/09/2021תאריך פרסום המכרז: 

  18-2021מס'  חיצונימכרז כ"א 
 מועצה אזורית גולן

 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד
 

 אגף קהילה -רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה  

 
 התפקיד:תיאור 
  ,פיתוח, הובלה וקידום היבטים קהילתיים של תחום הקליטה והאקלום ברמת המחלקה

 המועצה, הגולן והישובים. 
  אחראי על הקשר בין המועצה לישובים והנהגות היישוב על כל ההיבטים הנוגעים לקליטה

והפעילויות  ואקלום, אחריות וליווי של וועדות קליטה ואקלום, הנגשה חברתית של המידעים
 האזוריות למגוון הנקלטים בגולן.

 .מיפוי מגמות ואתגרים בתחום הקליטה וקידום פתרונות 
 מתן מענה פרטני לנקלטים הרלוונטיים, עמידה בקשר  -ריכוז והובלת תכנית הרילוקיישן בגולן

חינוך,  -תעסוקה, קידום עסקים וקהילת ההייטק, גורמי המועצה -עם הישובים, מתווך, והחכ"ל
 רווחה, מרכז קהילתי וכל הנדרש לאיקלום הנקלטים.

  .שותפות בעבודת המחלקה בהפקות כנסים ופעיליות נוספות עבור קליטה ונקלטים 
 

 תחומי אחריות 

  צטרפים החדשים.ותכנית עבודה לקידום נושא אקלום המגיבוש רציונל, בניית מטרות, יעדים 

 .מיפוי ואיסוף נתונים ומגמות בתחום הקליטה והאקלום ברמת הישוב, האשכול והאזור 

  גיבוש, פיתוח, התוויה וליווי תכנית שנתית של קליטת מצטרפים חדשים לקהילות בגולן ברמה
 האזורית.

 .בניית הכשרות, ליווי והדרכה לצוותי הקליטה ואקלום ביישובים 

 בתחום ברמה האזורית.וח הידע למידה, ניהול ופית 

 .ליווי והובלת שולחן אזורי מתכלל לתחומי קליטה ואקלום בהיבטים השונים 

  בנייה ותכלול של סל קליטה אזורי לנקלטים חדשים בגולן הכוללות תכנית שנתית של פעילויות
 ומפגשים.

 .ליווי והובלת אירועי שיא הנוגעים לנקלטים בגולן 
 

 דרישות התפקיד: 
 
  השכלה:

  בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
 מהמחלקה לתארים אקדמאיים בחוץ לארץ.

 או
  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף- 

2012. 
 או

 הראשית לישראל. תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות 
 או

  ומעבר  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל
שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים 

 משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ובדיני איסור והיתר(
 



 

   

 

 

   ניסיון מקצועי:
 ניסיון של שנה אחת לפחות בעבודה  קדמאי או השכלה תורנית כאמור לעיל:עבור בעל תואר א

 בתחום העיסוק של קליטה וקהילה או עיסוק דומה.
 :ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה בתחום העיסוק של קליטה וקהילה או  עבור הנדסאי רשום

 עיסוק דומה.
 :העיסוק של קליטה וקהילה או  ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה בתחום עבור טכנאי רשום

 עיסוק דומה.
 

תקשורת בין אישית גבוהה, יכולת ניהול, ארגון ותכנון, יכולת הנהגה  כישורים אישיים:

 במערכת, בעל/ת  עצמאות, יוזמה ומעוף, יכולת הדרכה. 

גמישות, מוטיבציה ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, שליטה מלאה  דרישות תפקיד נוספות:

 ניידות חובה.כנות מחשב, בתו

 עדיפות לתושב/ת הגולן

 

 משרה 100% :היקף משרה
 מנהלי/ מח"ר דרוג:

 +37-39+/ 7-9 :מתח דרגות
 מיידי :תחילת עבודה

 מנהל/ת מחלקת קליטה :כפיפות
 

 
 .המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד 

 העדפה לשייך לקבוצה הזכאית לייצוג הולם ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות. תנתן 
 זכותו של מועמד בעל מוגבלות לקבל התאמות למשרה 
  מועמדים העומדים ומגישים את כלל המסמכים יזומנו לשיחה מקדימה ובהתאמה לוועדת הבחינה המחייבת

 נים לעניין זה()משרות בכירות יידרשו במבחני התאמה על פי דרישת משרד הפ

ולשלוח  להיכנס לאתר המועצה למלא שאלון אישי,מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות 
אביטל -בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן

 .12900קצרין  13, ת.ד.  6964170-4-153, פקס:  hr@megolan.org.ilשדה, 
 16/09/2021, בתשרי תשפ"ב י'', היום : מועד אחרון לקבלת הצעות
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