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 18/2020 מספרשרה מ

 

 רכז/ת קהילה במרחבים קהילתייםהמשרה:  תואר

 

 מטרת התפקיד:

ובהן, מספר שכונות  מתפרס על פניכל מרחב  .ייםלתהימרחבים ק 5ל  מחולקתהעיר באר שבע 

 .מוקדי פעילות שונים: מרכזים קהילתיים, פארקים, בתי ספרים, גנים ציבוריים וכו'

 הולהוציא המרחבתפיסה הקהילתית הכוללת של תפקיד הרכז/ת הקהילתי/ת הינו לפתח את ה

רבות ומעתושבים את תחושת השייכות והעבור העשייה קהילתית שתגביר  באמצעות ,לפועל

 למקום.

 

 תיאור התפקיד:

  היכרות עומק עם הקהילה, זאת באמצעות מיפוי ואיתור מתמיד ושיטתי של צרכים

 קהילתיים, חברתיים וחינוכיים באזור.

 צעירים, ותיקים,  :כתיבת תכנית חברה וקהילה הכוללת חלוקה לפי קהילות וקהלי יעד

 .רךעולים חדשים, אוכלוסיות מיוחדות, נוער, הגיל ה

 .שיתוף תושבים: גיוס וטיפוח תושבות פעילה באמצעות עידוד יוזמות בקרב התושבים 

  ,עבודה מערכתית בשיתוף עם גורמי הפנים והחוץ בשכונה: התושבים בראש ובראשונה

מחלקת נוער, מחלקת קליטה, אגף הספורט, עו"ס קהילתית, מוסדות חינוך, ועד השכונה, 

 קהילתיים הפועלים בשכונה וכו'. – יםתיאגף חינוך, עמותות וגופים חבר

 יות על קיום אירועים ופעילויות קהילתיות בשוטף ושימוש בתרבות ככלי קהילתי אחר

צרכים קהילתיים בשכונה )מענה לקבוצות וקהילות שונות בשכונה, חיזוק מתן מענה לל

 קשרים, גיבוש בין התושבים השונים, הגברת הלכידות החברתית(.

 כל זאת מתוך כוונה  ,ם ושיתופי פעולה עם ארגונים ושותפים שוניםייועיצירת קשרים מקצ

 להרחיב את מעגלי הידע, לאגם משאבים ותוכניות.

 השתתפות בפורום רכזי קהילה במרכזים קהילתיים. 

 מרחבי המורכב מתושבים, בעלי עסקים וכו' בשאיפה שיוביל בהמשך פורום קהילה  הובלת

 . לפורום קהילה עירוני

 

 השכלה:

 גרות חובה.תעודת ב 

 יתרון משמעותי.  - תואר ראשון 
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 ניסיון מקצועי:

  חובה –ניסיון מוכח בתפקידים קהילתיים ובהובלת תהליכים חברתיים . 

 

 דרישות נוספות:

 תפיסה קהילתית וראייה מערכתית. בעל 

 .יכולת ניהול שותפויות 

 אנוש טובים. תקשורת ויחסי 

 הערב, חגים וכו' מוטיבציה ונכונות לעבודה בשעות. 

 

 : כפיפות

 מנהל/ת אזור 

 

 :היקף

  משרה. 100%

 

 : רמת תפקיד

 אושר על ידי משרד הפנים. שמתווה העל פי  - 6

 

 הערות:

מלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור מועמד/ת שימצא/תמצא מתאים/מה ל .1

 מבחן התאמה.

  אותה משרה. מתאימים להתמודדות על הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים .2

על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור שקילות תואר  .3

אם הוא בעל תואר ממוסד  - , במשרד החינוךאקדמיים מחו"לתארים  רכתמהגף להע

 לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת הדין

 , לרבות נציבות שירות המדינה.אקדמיים מחו"ל יםוכללי הגף להערכת תאר

הרשומים לעיל,  וההשכלה  המעידות על הכישורים ותעודות קורות חיים, בצירוף המלצות .4

משאבי , במשרדי חברת "כיוונים" ,שם המשרה ומספרהניתן להגיש במעטפה סגורה, בציון 

עד  03/12/2020ליום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א, עד באר שבע,  82ההסתדרות  וברחאנוש, 

 בדיוק.  12:00השעה 
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