
 
 שלישי ז' אדר תשפ"ג  יום

 2023פברואר,  28
  

 

 אגף הון אנושי 

 על מניעת הטרדה מינית ברשות המקומית ת/אחראי –2023/11מס'   פנימי מכרז כ"א

 על מניעת הטרדה מינית   ת/אחראילמועצה המקומית עומר דרוש/ה 
 

 25% :היקף משרה
 מיידית : זמינות המשרה

, בדרגה אחת מעבר למתח  אחראיתבתפקיד המתח הדרגות יורחב באופן זמני למשך כהונתה מתח דרגות: 
 המתאים לתפקידיה לתקופת כהונתה בלבד. בסיום התפקיד תחזור למתח הדרגות המתאים לתפקידה.  הדרגות  

 מנכ"ל המועצה  :פיפותכ
 

 תיאור התפקיד 
  בין  שוויון  לקדם  כדיו,  פרטיותו  ועל  חירותו  על,  אדם  של  כבודו  על  להגן  כדי  מינית  הטרדה  על  האיסור  את  לאכוף

 .  המינים

 תחומי אחריות:  
 .מיניות והתנכלויות מול הרשות המקומית ותטיפול בתלונות וייצוג העובדים בנושא הטרד .1

 . א. מקבל פניות העובדים בנושא הטרדות מיניות והתנכלויות
 . בלו מהמתלונן/תב. טיפול בתלונות על רקע הטרדה מינית או התנכלות שהתק

התנכלות במסגרת   ג. קיום בירור לשם מתן המלצות למעסיק בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית או
 . יחסי עבודה

 . ד. מתן יעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים
 . החוק ה. יידוע המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות בהתאם להוראות

 .ל בירור התלונה בליווי המלצותיוו. הגשת סיכום בכתב ש 
 .הנגשת מידע והעלאת מודעות וקידום הסברה בנושא הטרדה מינית והתנכלות    .2

 . ומניעתןא. הנגשה והעלאת מודעות בדבר איסור הטרדה מינית , התנכלות 
 .  ב. גיבוש תקנון מותאם ופרסומו אשר יבהיר את עיקרי החוק ומניעתן

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות ממונה.   .3
 תנאי סף:  

 ועומד בתנאים הבאים: (וסיים תקופת ניסיון נבחר כדין) המכהן דרך קבעעובד רשות מקומית 
 :השכלה

  מהמחלקה   הכרה  שקיבל  או,  להשכלה גבוהה  המועצה  ידי  על  המוכר  במוסד  שנרכש  אקדמי  תואר  בעל •
 מי בלימודי מגדר או עבודה סוציאלית.  יתרון לבעלי תואר אקד. לארץ בחוץ אקדמיים תארים להערכת

 . 2012-ג"התשע, המוסמכים והטכנאים  ההנדסאים לחוק 39 לסעיף בהתאם  רשום טכנאי או הנדסאי או •

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

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

 (.והיתר איסור  ודיני שבת  בדיני
 :ניסיון מקצועי

 . תעסוקתי ניסיון  שנתיים –  לעיל  כאמור תורנית השכלה או אקדמי  תואר בעל  עבור •

 . תעסוקתי ניסיון שנות  שלוש – רשום הנדסאי עבור •

 . תעסוקתי ניסיון שנות  ארבע – מוסמך טכנאי עבור •
 קורסים והכשרות מקצועיות:

 על האחראי לעבור הכשרה מקצועית ייעודית.  
 דרישות נוספות

 officeהיכרות עם תכנות 
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 סייגים:

 . יתלא ימונה לתפקיד זה עובד המועסק במשרת אמון או במשרה זמנ
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 .ייצוגיותא. 
 .ב. דיסקרטיות

 .ג. בעלת יחסי אנוש ברמה גבוהה, אמפטיה ואסרטיביות
 .המקומית  הרשות  עובדי של אישיות ולבקשות  לפניות מענה מתן. ד

 . ת חירוםבשעותפקוד במועצה זמינות 
 

 :הערות

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .1

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .2

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

 ת הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדה. מועמדים העומדים בדרישו .3

מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו האחרים   .4

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

לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .5

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל    - (  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,    2011/2

עניינים   ניגוד  למניעת  הסדר  ולערוך  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון  כתנאי  למלא  וזאת  יידרש  אם 

 לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 

למניעת   .6 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

 .  2001  - העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

חיים, המלצות, תעודות, אישורים    מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות  .7

אישי בדוא"ל  ושאלון  במועצה,  אנוש  הגעת    Hr@omer.muni.il לכתובת:  למשאבי  טלפונית  לוודא  )נא 

 המסמכים לאחר המשלוח(.  

 בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.  .8

 . 6291124-08פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .9

 כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.  .10

 . 12:00בשעה   03/2023/06 המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: .11

 

 

 בברכה,
 

 חופית חדר 
 . מנהלת אגף הון אנושי
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