
 

 

 

 
 :כפיפות

 החברה העירונית. למנכ"ל מח' קליטה,למנהלת   
 

 :תאור התפקיד
מוצלחת שלמלווה העולים הוא איש קשר ומתאם בין כל הגופים הרלוונטיים למימוש קליטה   

:גם העולה. ותפקידו העיקרי הוא ללוות עולים בקליטתם בשנים הראשונות לעלייה, התפקיד כולל  
.בתחומי הרשות עוד בהיותם בחו"להמועמדים לעליה ולקליטה א. יצירת קשר ראשוני עם   

עולים המקומית ואגפיה , וכל גוף אחר בהתאם לצרכיב. סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הרשות   
.בתהליך העלייה והקליטה         

עם פקהל  ר באולפני עברית הפעילים ברשות, לקבלתג. סיוע ברישום לאולפן. התייצבות הפרויקטו  
.ומנהל המרחב בהתאם לתכנית עבודה המוסכמת בין מנהל רשות הקליטהבשבוע לפי שפות      

הלימודים,  מסגרות החינוך. סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית, תכניותד. סיוע ברישום ילדים ל  
.שיעורי עזר במידת הצורך ספרי לימוד וכד'. תיאום ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום      
העולה הכוונת העולה לפנות למשרד העלייה והקליטה לבירור הסיוע המגיע לו ובכלל זה הכוונת ה.   

.במימושה ושא הכנת תכנית תעסוקתית המתאימה לעולה ועזרההמשרד בנלעובד                   
  יהודית. הסוכנות ה ו. סיוע בהפניה לדיור קלט לתקופה ראשונית לאחר העלייה, מול הרשות המקומית או

.סיוע בהתארגנות בדיור קבע        
השונים, תשלומי  ז. הסברה לעולה בכל הנוגע לשירותים שנותנת הרשות המקומית ולקשר עם אגפיה  

וכל מידע המסייע לקליטה  ירייה, ארגוני עולים במרחב המקומי, פעילות וולונטרית במרחב המקומיע      
    .טובה של העולה ברשות    

.י סיורים, טיולים ואירועים לקבוצת העוליםן וליווח. ארגו  
מול מועמדי  פרסום בשפות באתר הרשות, השתתפות בפעילויותט. פעילות עידוד עליה לרשות, לרבות:   

הפרויקטור לחו"ל אינה ממומנת  עלייה, קשר עם שליחים והסברה לשליחים וכו'. למען הסר ספק, שליחות       
ע"י משרד העלייה והקליטה         

 דרישות התפקיד:
 : השכלה

 אקדמי.ר ואבעלי תעודת בגרות, יתרון לבעלי ת-שנות לימוד 12
 :ניסיון תעסוקתי

 שנה ניסיון לעבודה עם מבוגרים ובני נוער.
 : כישורים אישיים

שות מעולים, שירותיות, רגיידע במחשבים, יכולת עבודה עם מבוגרים ובני נוער, יחסי אנוש 
 אמפתיה, יצירתיות, יוזמה סדר וארגון.

 :דרישות מיוחדות
 ת.דובר/ת עברי      
 .שפת אם אנגלית ורוסית      
 עבודה בשעות מפוצלות ובלתי שגרתיות.  

 משרה. 0%10 :המשרה היקף
 

משטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירות מין. בהתאם על המועמד  להמציא אישור מ
 ם בלבד )מצ"ב טופס אישור מוסד(.ל גבריע לחוק, חל בשלב זה

נ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיעוד להוכחת כל ה קורות חיים ל המועמד/ת לצרףע
 מתאים, תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

 
 .15:00עד השעה  06.08.19, תאריך 'גמועד אחרון להגשת מועמדות יום 

 
 . רחובות 8 נביאיםה רח' לחברה העירונית יוגשו באופן אישיהמסמכים     

 ע"י מ"מ מאוישתהמשרה  •
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 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד
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