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 מלווה עוליםלתפקיד 
 

  תאור התפקיד:
 העיקרי איש קשר ומתאם/ת בין כל הגופים הרלוונטיים למימוש קליטה מוצלחת של העולים ותפקידו/ה

 הוא ללוות עולים בקליטתם בשנים הראשונות לעליה. התפקיד כולל גם:
 * יצירת קשר ראשוני עם המועמדים לעליה ולקליטה בתחומי הרשות עוד בהיותם בחו"ל.

* סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הרשות המקומית ואגפיה, וכל גוף אחר בהתאם לצרכי העולים בתהליך 
 העלייה והקליטה.

 ע ברישום לאולפן.* סיו
 * סיוע ברישום ילדים למסגרות החינוך.

 * סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית, תכניות הלימודים, ספרי לימוד וכד'.
 * תיאום ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום שיעורי עזר במידת הצורך.

ע לו ובכלל זה הכנת תכנית תעסוקתית * הכוונת העולה לפנות למשרד העלייה והקליטה לבירור הסיוע המגי
 המתאימה לו ועזרה לעולה במימושה.

 * סיוע בהפניה לדיור קלט לתקופה ראשונית לאחר העלייה, מול הרשות המקומית או הסוכנות היהודית.
 * סיוע בהתארגנות בדיור קבע.

ה השונים, תשלומי * מתן הסברים לעולה בכל הנוגע לשירותים שנותנת הרשות המקומית ולקשר עם אגפי
עירייה, ארגוני עולים במרחב המקומי, פעילות וולונטרית במרחב המקומי וכל מידע המסייע לקליטה טובה 

 של העולה ברשות.
 * ארגון וליווי סיורים, טיולים ואירועים לקבוצת העולים.

מול מועמדי  , לרבות: פרסום בשפות באתר הרשות, השתתפות בפעילויות* פעילות עידוד עלייה לרשות
 עלייה, קשר עם שליחים, הסברה לשליחים וכדומה.

 
 :דרישות התפקיד

 :כשירות מקצועיתו השכלה
 יתרון. – תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה* 

    - קורסים והשתלמויות בנושאים הקשורים לטיפול בעולים או טיפול פרטני באנשים בהגירה ובעידוד עליה*  
 יתרון.   
 

 ניסיון מקצועי:
 .ניסיון בתחום של שנתיים לפחות* 

 * מעורה בהוויה הישראלית.
 יתרון. –* ניסיון בעבודה מול מספר מערכות 

 יתרון. –* ניסיון בתהליכי קליטה והכרה במבוך הביורוקרטי שעשוי העולה לפגוש בדרך לקליטתן 
 יתרון. –* ניסיון בארגון וניהול 

 
 ספות:דרישות נו

 את השפה האנגלית. גם, עדיפות למי שדובר ברמת שפת אם רוסיתידיעת השפה ה* 
 * שליטה מלאה בעברית בכתב ובעל פה.

 * יכולת טובה  ליצירת קשרים בינאישיים ועבודת צוות.
 * נסיעות בתפקיד מחוץ לעיר וכן לשליחויות קצרות בחו"ל.

 ון מוסדות חינוך, שכונות וכו'.* עדיפות לתושב העיר ולהכרה של תחומי העיר כג
 שנים בארץ. 5* עדיפות לתושב עולה הנמצא לפחות 

 
 כישורים אישיים:

 ,התבטאות בכתב ובע"פ כושר, מרץ ופעלתנות, כושר לטפח יחסים בינאישיים ,ומהימנות אישית אמינות
 באחריות. יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, נשיאה

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 מנהלת מחלקת קליטה. :כפיפות מנהלית
 .משרה 100%: היקף משרה

 .+ בדירוג המנהלי9 -7בדירוג המח"ר  או  +39 -37 מתח דרגות  תנאי שכר: 
 
 

 * ההעסקה מותנית בקיום בידוק בטחוני טרם הכניסה לתפקיד.
 ם, תסתיים ההעסקה ברשות.* ההעסקה הינה לתקופת הפרויקט בלבד. במידה והפרויקט יסתיי

 
 

הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלון אישי )באתר העירייה(, תעודות והמלצות, יש להעביר 
  gat.muni.il-moriak@qiryatאו במייל:  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –לאגף משאבי אנוש 

 מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל., 19/8/2018עד לתאריך 
 

 .16:00עד השעה  19/8/2018, ראשוןיום   מועד אחרון להגשה:
 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

mailto:moriak@qiryat-gat.muni.il

