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 2018פברואר 
 

 15-פורום ה עוזרת מנכ"לממלא/ת מקום ה דרוש/
 

 , ת"א.10, קומה 19, בית מרכז השלטון המקומי, ברחוב הארבעה 15-משרדי פורום ה :מקום העבודה
 

חודשים. תיתכן הארכה של תקופת ההעסקה למספר שבועות  5-6תקופה של ל משרה זמנית :ההתקשרותמבנה 
 חוזה אישיהינה ב העסקההמסגרת או חודשים נוספים. במהלך תקופה זו היקף ההעסקה יהיה במשרה מלאה. 

 .15-התפקיד יבוצע בכפיפות למנכ"ל פורום ה זמני.
 

 .2018 תחילת מאיהעסקה: המועד 
 

 :תיאור התפקיד
 בתחומים הבאים: , בין היתר, בקידום וניהול תכנית העבודה השנתיתלמנכ"ל הפורום מקצועי צמוד סיוע  .1

מעקב אחר יוזמות חקיקה ממשלתיות ופרטיות, מעקב אחר החלטות ועדות  – חקיקה ורגולציה -
השרים, בלימת יוזמות חקיקה מזיקות לשלטון המקומי בכל התחומים הנוגעים לשלטון המקומי 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות, חינוך, רישוי עסקים וכד'(; )ארנונה, 
מקומי, הרחבת סמכויות העיריות -הסדרת יחסי שלטון מרכזי – ביזור והעצמת סמכויות העיריות -

 ; ועוד האיתנות, העצמת סמכויות הפקחים העירוניים
 דיור בהישג יד, ,עירוניתת מתאר ארציות, התחדשות תיקוני חוק התכנון והבנייה, תכניו – תכנון ובנייה -

 ; ועוד מעקב אחר החלטות מטה הדיור הלאומי
ופורומים מקצועיים של הגורמים הבכירים בעיריות  15-כינוס מליאת ראשי הערים של פורום ה -

 )גזברים, יועצים משפטיים, מנהלי חינוך, עוזרי ראשי ערים ומנכ"לים(.
 

 :הפורוםשוטף של עבודת בניהול למנכ"ל הפורום  מקצועיתעזרה  .2
 ליווי מקצועי של מנכ"ל הפורום מול גורמים בכירים במשרדי ממשלה, במוסדות התכנון ובעיריות; -
 גיבוש סדר יום וחומרי רקע;  –הכנת מפגשים ודיונים  -
 הכנת מסמכים, ניירות עמדה, מצגות וסקירות תקופתיות;  -
 רישום פרוטוקולים וסיכומי דיון;  -
 מעקב אחר ביצוע החלטות הפורום;  -
שמירה על קשר שוטף עם לשכות ראשי הערים ונושאי משרה בכירים בעיריות, וכן עם בעלי תפקידים  -

 בכירים בממשלה, בכנסת ובגופים נוספים;
 בתחומי הפעילות השונים. 15-ניהול מערך היועצים המקצועיים של פורום ה -
 .ם השוניםהכשרות והדרכות של הפורום בתחומי, ימי עיון, ייזום וקידום מפגשים -

 
 והפצת ניוזלטר תקופתי: 15-אתר האינטרנט של פורום ה .3

 ;15-השלמת בניית אתר האינטרנט בשפה אנגלית של פורום ה -
 תפעול, תחזוקת ועדכון אתר האינטרנט באופן שוטף; -
 .15-הפצת ניוזלטר תקופתי עם עדכונים אודות פעילות פורום ה -
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  :להגשת מועמדותדרישות 
ממוסד להשכלה גבוהה )מוכר ע"י המל"ג(, בעדיפות לתחומים הבאים: משפטים/ מינהל  אקדמיתואר  -

 יתרון. –ציבורי/ מדעי המדינה/ כלכלה. תואר שני 
ניסיון בעבודה ציבורית ובפעילות עם רשויות שלטוניות )ממשלה, כנסת, עיריות(. ניסיון של שנתיים ומעלה  -

 יתרון.  –ו/או ניסיון בתחומי השלטון המקומי 
 יתרון.  –ניסיון בליווי וקידום תהליכי חקיקה. ניסיון של שנתיים ומעלה  -
 יכולת הבעה מעולה בכתב ובעל פה. -
   מסמכים וניירות עמדה. יכולת ניסוח וכתיבת -
 יכולת עבודה מול ריבוי משימות וגורמים. -
 יכולת ניתוח, חשיבה אסטרטגית וכושר יישום וביצוע. -
 נכונות ויכולת מוכחת לעבודה בעומסים גבוהים ובמערכת דינאמית, ולעיתים גם מחוץ לשעות העבודה. -
 עולה.יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות ויכולת יצירת שיתופי פ -
 יוזמה, חריצות, ראש גדול. -
 .Excel-ו Outlook ,Word ,PowerPoint, לרבות Officeתוכנות מערכות ושליטה מלאה בהפעלת  -
 שליטה טובה בשפה האנגלית.  -
 

 הבאים:  המסמכים כלתיק מסודר שיכלול את  להגיש /תעל המועמד
 מכתב פנייה ובו הצעת מועמדות. -
 קורות חיים. -
 .ופרטי התקשרות שלהם )טלפוניים(המלצות כתובות + רשימת ממליצים  -
 צילום רשמי ומאושר של תעודות המעידות על רקע אקדמי והכשרות מקצועיות. -
 .(A4עמודי  3)עד  ידי המועמד/ת עלשנכתבו חוות דעת או  דוגמא לנייר עמדה -
 

 הערות נוספות:
 .15-פורום הדעת מנכ"ל /ות ביותר, על פי שיקול המתאימים /ותלשלב הראיונות יזומנו רק המועמדים -
 .לבצע משימת כתיבהייתכן שהמועמדים/ות יתבקשו  יוזמנו ליותר מראיון אחד. תו/המועמדיםשיתכן  -
 
 
 

גב' חן רוזנק ל ,0021:, בשעה באדר התשע"ח ד"כ, 2018במרץ  11', אעד ליום  את תיק המועמדות יש להגיש
 .henr@forum15.org.il דוא"לב
 

 .03-6844236בטלפון  15-ניתן לפנות למזכירות פורום הלבירורים 
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