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 0912022מס' מכרז 

בקהילה והדיאלוג הגישור מרכז מנהל 

 .75%משרה: אחוז 

חברתיים. ושירותים רווחה מחלקת מנהלת כפיפות: 

 :המשרהתיאור 

ידי על שהוגדרו כפי המרכז ויעדי מטרות להשגת ואחראי המרכז של האסטרטגיה את מוביל

 :משימותיוביו המרכז. של פעילויותיו כל על אחראי המנהל המוביל. והצוות ההיגוי ועדת 


 .חברתייםמצבים ואבחון הקהילה על למידה  .


 .בפניות וטיפול ולקבלה סכסוכים ליישוב ארגונית תשתית בניית  .


 .בקהילהמגוונים ענייו בעלי עם שותפויות מערך וניהול בנייה  .


 .קהילתייםופעילים מתנדבים וניהול הנחייה גיוס,  .

 .ושירותיםמוסדות ארגונים, בפני וארציות, מקומיות בוועדות המרכז ייצוג  .

 .בתחוםארציות הכשרה בתכניות פעילה השתתפות  .

תושבים, עם בשיתוף והדיאלוג גישור בתחום קהילתיות תכניות של והובלה פיתוח  .

 .בקהילהוארגונים שירותים 

ושירותים ועובדי תפקידים לבעלי בקהילה הסכסוכים יישוב בתחום וייעוץ ליווי מתן  .


 .ברשות


העירוני. היום סדר על והדיאלוג הגישור מרכז שירותי מיצוב  .

 .משאביםופיתוח גיוס  .

התפקיד: דרישות 

מנהל משפטים, קהילתית, התמחות עם סוציאלית לעבודה -עדיפותאקדמי תואר  .

 .סכסוכיםיישוב או 1וציבורי 

 .חברתייםבארגונים ניהולי ניסיון  .

 .מגוונותשותפויות ולנהל ליזום יכולת  .

 .קהילתייםפרויקטים של והנעה בפיתוח .ניסיון 
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ת\ הסכמו בניית קהילתי\ דיאלוג של בפרקטיקות קהילתיים תהליכים בהנחיית רקע  .

 .בהסכמהסכסוכים יישוב גישור\ 

ושלום. כבוד הידברות, סבלנות, דמוקרטיה, של ערכים המקדמת עולם תפיסת .בעל 

מתנדבים של והנחייה ניהול כישורי בעל  .

 .פהובעל בכתב גבוהה ביטוי ויכולת מצוינים אנוש יחסי  .

תקציבים ולגייס משאבים לנהל יכולת  .

העבודה בשעות גמישות  .

והנחייה בהדרכה ניסיון  .

 WORDוביישומי במחשב שליטה  ·

 3/11/2022ליום עד המועמדות להגשת 

חמוד מוסטפא מר המועצה מזכיר  :לידי -המועצה במשרדי המועמדות הגשת 

hamudm9@gmail.com 

לעבודה. הקבלה בהליכי מוגבלות מחמת לו הנדרשות ההתאמות לקבל זכאי מוגבלות מועמד/תבעל 

הבקשה. הגשת במועד זאת לציין יש 

הולם לייצוג הזכאית לאוכלוסייה המשתייכים למועמד/ת עדיפות תינתן שווים ובכישורים בנתונים 

במועצה 

בחינה ועדת בפני ויזומנו ייענו מתאימים מועמדים רק 

ריאן סאלח 

כאבול המקומית המועצה יו"ר 
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