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 ס פרויקטור קליטת עלייהולגי פומבימכרז 

 

 .ישובים:  אגף היחידה

 .פרויקטור קליטת עלייה: תואר המשרה

 .ת קליטהמנהל : כפיפות

 .מידית :תחילת עבודה

  משרד הפנים. לאישורבהתאם וחינוך ונוער  דירוג: דרגת המשרה ודירוגה

 100% :המשרההיקף 

 פומבי:  סוג מכרז

 .המשרה אינה צמיתה וכפופה לתקציב, בהעדר תקציב תופסק העבודה

 

 ייעוד:

 איתור משפחות פוטנציאליות לעלייה והסברת תנאי קליטה  - לתחומי הרשות בה הוא עובד עידוד עלייה
 . בפורומים לעידוד עלייה המתקיימים בחו"ל

  עזרה וליווי בתהליכי קליטה אל מול משרדי הממשלה, מערכות   - המתגוררים בתחומי הרשות לעוליםסיוע
 חינוך, הרשות המקומית, וכל גורם אחר ע"פ הנדרש.

 
 

 :  תיאור התפקיד

 לתחומי הרשות בה הוא עובד עידוד עלייה -  

o  הצפויים להם מועמדי העלייה, הצגת תנאי הקליטה תקשורת במדיות השונות עם ביצוע

 ברשות, והצגתו כאיש הקשר בין הרשות הקולטת ובין העולים, עוד טרם עלייתם.

o ו חם" למתעניינים ומועמדים מחו"ל.הפעלת "קביצוע פרסום בשפות באתר הרשות ו 

o  בחו"ל במתן מידע אמין על הנעשה במסגרת התוכניות לעידוד  הסוכנות היהודיתסיוע למשלחות

 עלייה ברשות.

 הרשות בה הוא עובד המתגוררים בתחומילים סיוע לעו -  

o יצירת קשר ראשוני עם המועמדים לעלייה ולקליטה בתחומי הרשות עוד בהיותם בחו"ל. 

o  בנוגע לרשות המקומית, ארגוני עולים  במרחב המקומי, פעילויות הסוכנות מתן מידע לעולה

 .המקומי ופעילות וולונטרית במרחב ,היהודית

o  :משרד הפנים, בנקים וכד'.קופת חולים, ביטוח לאומי, ליווי למסגרות ע"פ צורך, כגון 

o היהודית  לתקופה ראשונית ואחר העלייה, מול הרשות המקומית או סוכנות הפניה לדיור קלט

 .ליווי וביקורי בית אצל העולים, ביצוע וסיוע בהתארגנות למקום מגורים

o  ביקורים שבועייםאולפן: סיוע ברישום וביצוע. 

o  ,התנהלות מול מסודות חינוך )גנים/בתי ספר/פנימיות(: סיוע ברישום ילדים למוסדות חינוך

בהבנת מערכת החינוך הבית סיוע , במוסדות החינוךתיאום ומעקב אחר קליטת הילדים 

ותיאום שיעורי ם, הוריל מוסדות החינוךבין ספרית, תוכנית הלימודים, ספרי הלימוד, הקשר 

 הצורך. עזר במידת
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o ואירועים לקבוצת העולים. ,ארגון וליווי סיורים, טיולים 

o למערכת מידע בנוגע  הכוונת העולה לפנות למשרד העלייה והקליטה לצורך חיבור העולה

, והכנת תוכנית תעסוקתית הכרה בתעודות מקצועיותלזכויות העולה, סיוע והכוונה לעניין  

 .במימושההמתאימה לו וסיוע לעולה 

o  הרשות בסל הסיוע כלפי העולהבדיקת יישום התחייבות. 

o  אם בעת הקשר עם המשפחה מועלים בפני הפרויקטור צרכים   -באוכלוסיות מיוחדותטיפול

וקשיים של המשפחה, עליו לדווח על כך לממונה על פעילותו ברשות המקומית וכן למנהל 

 .הרלוונטי מרחב משרד העלייה והקליטה

 רויקטור מול המוסדותתפקידי הפ 

o  תכנית עבודה עבור קבוצת העולים שעלו בתוכניות לעידוד עלייה או לקבוצת וביצוע של הכנת

למנהל מרחב ועולים שעלו באותה שנה לתחומי הרשות. תוכניות אלו יוצגו לממונים ברשות 

 .במשרד העלייה והקליטה

o  המקומית ונציגי משרד העלייה קיום ישיבות של  צוות ההפעלה הכולל נציגים של הרשות

 והקליטה, לקידום התוכנית בשטח.

o  :על פי כללי העבודה ונהלי העבודה של הרשות לנציג הרשות ונציגי משרד דווח לממונים

העלייה והקליטה בנוכחות הממונה ברשות, על העבודה השוטפת ועל רשימת המשפחות 

 מעניק. שבטיפולו וסוג הטיפול שהוא

  רישות התפקיד:ד
 

 :השכלה
 

 שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה   עדיפות לבעלי תואר אקדמי
 להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.

  :רצוי בנושאים הקשורים לטיפול בעולים או טיפול פרטני באנשים, בהגירה ובעידוד קורסים והשתלמויות 
 .עלייה

 
  :ניסיון מקצועי

 
 הבאים: בתחומים מוכח מקצועי סיוןינ  

o עדיפות לניסיון בארגון וניהול. 

o עדיפות לניסיון בעבודה מול מספר מערכות. 

o (.וכד'ניסיון בתפקיד דומה הכולל טיפול באנשים )כגון: עבודה סוציאלית, חינוך עדיפות ל 

 
 :דרישות תפקיד נוספות

 

  תבוצע בחינה של ועדת הקבלה -רוסית ברמת שפת אם 
 ברמה גבוההאנגלית ו עברית. 
 .כושר ביטוי בכתב ובע"פ 
  וברשתות חברתיות מחשבביישומי טובה שליטה . 
 ומוסדות החינוך בה תהיכרות עם תחומי הרשו 
 .נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות 
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  רישיון נהיגה בתוקףבעל רכב ו. 
 .עבודה בשטח 
  שנים בארץ.  5תושב ישראל, עדיפות לעולה לשעבר הנמצא לפחות 
 עדיפות לתושב בתחום הרשות. 
  עדיפות למועמד שמכיר את סדרי המנהל ותהליכי הקליטה . מעורה היטב בהוויה הישראלית ובמבוך

 הבירוקראטי שהעולה עשוי לפגוש בדרך לקליטתו.
 

 
 כישורים אישיים:

 

תודעת שירות   ארגון ותכנון,יכולת עבודה בצוות, ראיה מערכתית, דינאמיות וכושר הנעה עצמית,  יכולת  ,אסרטיביות
 .ייצוגיות, אמינות ומהימנות אישית ויכולת עבודה בשיתופי פעולה, גבוהה, יחסי אנוש

 

__________________________________________________________ 

 :ועדת קבלה

 הפנים.המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה/ קבלה של משרד 

  או באמצעות על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה

 תחת הכותרת מכרזים, לצרף אליו www.j-v.org.ilאו באתר המועצה בכתובת   pircha@j-v.org.ilמייל שליחת 

ומודפסים, ולמסור במעטפה סגורה במשרד העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים, קורות חיים מפורטים 

 .12:00בשעה  24.6.2019מיום  מנכ"ל המועצה עד ולא יאוחר

 . 054-4812919 -, אורית 050-9225012 -לברורים יש לפנות לפירחה 

 

 , אך מופנה לנשים וגברים כאחד.זכר: המכרז נכתב בלשון הבהרה מגדרית***

 

 בברכה,

 

 

           

 

 דודו פרץ, עו"ד               לבאןאורית אידי 

 מנכ"ל המועצה                      משאבי אנוש מנהלת
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