
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 מרץ  
תשפ"ב   'אדר א  

 
 

 דרוש/ה רכז/ת פיתוח פיזי 
 

* ים כאחדוגברהמשרה מיועדת לנשים *  
 

קרן שלם הינה קרן של מרכז השלטון המקומי הפועלת בשיתוף עם משרד הרווחה ומסייעת לכל הרשויות  
מסייעת הקרן  במסגרת פעילותה, פתחותית. התלית כת שבארץ בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלו

 במענקים   לפיתוח פיזי של מסגרות בקהילה - שיפוץ, בינוי וציוד   בכל תחומי החיים.
    . נוסף  מקצוע שת א /אישבקרן  נדרש/ת  ,חום זה בת  לפניות לקרןבי מענה מיטל
 

 .רכז/ת פיתוח פיזי – דיהגדרת התפק ➢
 . לית הקרן"מנכ /יפיתוח פיז יתמנכ"לס  - פותכפי ➢
   60%–היקף משרה  ➢
 משרה( 60%)לפי  5רמה ת רשו ,  בשלטון המקומי משכר בכירים 35%   –צע  מו שכר  ➢
 בי הארץ. ברחד כרוך בנסיעות התפקי. דגןבית , משרדי הקרן  –עבודה  וםמק ➢

 
 

 :  מהות התפקיד

 בתחום הפיזי המוגשות לקרן שלם.  טיפול בבקשות  •

 לפניות  יונראשמתן מענה  •

 ומתן ייעוץ  במסגרותור קבי •

 השתתפות בוועדות היגוי •

 הקרןערכות טיפול בבקשות במ •

 נק מימוש המע סיוםתקופת ביצועו עד ללאורך כל  הפרויקט ליווי  •
 

      נדרשים כישורים

   מגוונים שקיםמבמו  רב מגזרי בצוות לת עבודה יכו •

 , יצירתיותןוארגו סדר, תגמישו •

  יםנלוחות זמניהול  ימות וניהול משת ולכי •

 ה מערכתית וקהילתיתיראי •

 
    סףנאי ת
 

  וידע אקדמית השכלה  •

        ריאות עבודה סוציאלית/מקצועות הבמים הבאים : חינוך מיוחד/ר ראשון באחד התחוואת. 1

 ., תעשיה וניהול(סיעוד,  פיזיותרפיסט)מרב"ע, ק. תקשורת.     

 ביישומי מחשב ובמערכות טכנולוגיות. שליטה  . 2

https://www.kshalem.org.il/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   קודם ניסיון •

 מש"ה  עם אוכלוסיית אנשים עםלהיכרות , יתרון ת אנשים עם מוגבלויותיאוכלוסיעם  היכרות -

 .(שנים 3)לפחות 

מעקב ובקרה, ניהול חסמים ופערים בפרויקט, ניהול דיונים רבי   : פרוייקטים בביצוע מעורבות  -

 (. פרוייקטים 3)לפחות  ועוד משתתפים

 יתרונות נוספים •

 נית רבת ממשקים, בניית שותפויות ארגוהובלת תהליכים בסביבה  -

  ., קרנותארגונים מפעיליםתות, עמו:   ום המוגבלויותבתח גזר השלישיעם עולם המת היכרו -

  

   לבדבפורמט וורד בשלוח קורות חיים יש ל -

  א לפרט בקצרה על הפרוייקטים השוניםנ -

 28.04.22עד תאריך        g.ilcarmi@kshalem.or :   דוא"לל -

 

 
 

     התרשמותה על פי  שיראו לה המתאימים ביותר לאור זמין לראיונות את המועמדיםלה ת רשאיהקרן  •
   .ת /טלפוניתי, גם באמצעות היוועדות חזותשיוגשו לה המסמכים 

שיקורשאית    הקרן • דעתע"פ  מהמועמדיםל  לדרוש  חלקם.ן/ה,  או  כולם.ן  התות,  במבחני  להיבחן  אמה  , 
 גופים העוסקים בכך.  אמצעותב

 ים. א להתקשר עם אף אחד מהמועמדשל תרשאיהקרן  •

 . הנהלת הקרןכפוף לאישור  לתפקיד מינוי  •


