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 פנימי 1220/30מכרז כ"א 
 

     שהייועצת לקידום מעמד האדרושה 
 דרגה 

לעניין  , )מצ"ב כנספח ג'( 2000   –הרשויות המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה(, תש"ס בהתאם למצוין בחוק  

 . הדרגה

 תחילת העסקה: 
 . מיידי

 
   כפיפות:

 ראש הרשות. 
 

 תיאור התפקיד:  
תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות   )א(

המקומית ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד  
 תחומי הפעולה של התפקיד(.  –נשים )בחוק זה 

 לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מעמד האישה, בין השאר, פעולות אלה:  )ב(
ומועצת     (1) המקומית  הרשות  ראש  עם  בתיאום  המקומית,  הרשות  של  המדיניות  בהתוויית  מעורבות 

 הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד;
(2)   ( ביצוע המדיניות כאמור בפסקה  על  יישום    (1פיקוח  לרבות לשם  כך,  ועל הקצאת המשאבים לשם 

הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי  
לחוק יסודות התקציב,    21חברה עירונית כהגדרתה בסעיף    –חברה עירונית; בפסקה זו, "חברה עירונית"  

 ה כאמור בהגדרה הם בידי אותה רשות מקומית;, שאמצעי השליטה ב 1985- התשמ"ה
בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על השוויון בין     (3)

 המינים, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות; 
כנת תכניות  ברשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד לשם ה  האוכלוסיי איתור צרכים וקבוצות    (4)

 המתאימות להם; 
 הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד;    (5)
של     (6) בתחומי הפעולה  המקומית  הרשות  בתחום  הפועלים  וארגונים  גופים  עם אנשים,  פעולה  שיתוף 

 התפקיד; 
לתנאי התעסוקה והשכר    איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע    (7)

 של נשים; 
 טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.   (8)
 לקיים פעילות בנושאים הקשורים במעמד לקידום מעמד האישה ולעודד מודעות בנושא. ( 9)
ועליה   (10) המועצה,  ועדות  ולישיבות  הרשות  מועצת  בישיבות  היועצת  היום  השתתפות  לסדר  להעלות 

 נושאים הנוגעים לתחומי חייהן של נשים ונערות. 
 ככל ופועלת ברשות מועצת נשים, על היועצת לקשר בין הרשות למועצת הנשים.  (11)
  – לפעול לקידום מעמד האישה כמוגדר בחוק רשויות מקומיות )יועצת לקידום מעמד האשה(, תש"ס   (12)

2000 . 
 מונה גם לממונה על מניעת הטרדה מינית ברשות.תהנבחרת למילוי התפקיד  (13)

 למכרז זה.  ג'-ו נספח ב'הפרטים המלאים על תיאור התפקיד מופיעים  
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 :סף תנאי
 : מקצועיות ודרישות השכלה

היא בעלת תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה    -השכלה   •

גבוהה, התשי"ח לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד  1958-להשכלה  ערך  תואר אקדמי שהוא שווה  , או 

אחרים   לימודים  סיום  על  המעידה  תעודה  או  במדינתו  מוכר  מוסד  שהוא  לארץ  בחוץ  גבוהה  להשכלה 

 . המוכרים בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית

 וניהולי ניסיון מקצועי  •

בעלת   .א בעיסוק  היא  או  ציבורי  או  ניהולי  בתפקיד  שנים  שלוש  של  מוכח  מעשי  או  מקצועי  ניסיון 

 .בתחומים הנוגעים למעמד האישה

 הכשרות •

בתחומי   .א מקצועית  הכשרה  כהונתה,  מתחילת  סביר  זמן  בתוך  תקבל,  האישה  מעמד  לקידום  יועצת 

צועית ותהיה  הפעולה של התפקיד; הרשות לקידום מעמד האישה תאשר את תכנית ההכשרה המק

 .אחראית לביצועה

 הערות:

 אותו היא ממלאת היום ברשות.בנוסף על התפקיד  יועצת לקידום מעמד האישה הינותפקיד 

 : נדרש לצרף את המסמכים הבאים בהגשת המועמדות
 חובה לצרף קורות חיים.  .א
 חובה לצרף אישורי ההעסקה להוכחת ניסיון מקצועי כנדרש לתפקיד.  .ב
 . תעודות השכלהחובה לצרף  .ג
 מסמכים נוספים רלוונטיים.יש לצרף  .ד
 כשהוא מלא וחתום כנדרש.  נספח א'חובה לצרף את  .ה

 
 כללי: 
 בקטגורית  מכרזים.  www.tefen.muni.ilלאתר המועצה להיכנס ניתן המלאים מכרז  בפרטי הלצפייה  .1
יש להגיש במזכירות המועצה    נוספים  רלוונטיים  ומסמכים   , טופס מועמדותקורות חיים, תעודות, המלצות .2

על    , בציון בנושאyaira@tefen.muni.il –או במייל  ,  לידי מר יאיר אלון  במעטפה סגורה  במסירה ידנית

 . 0021:בשעה  1.2026.6עד לתאריך   ",יועצת לקידום מעמד האישה -1220/30"מכרז כ"א  המעטפה/מייל

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות   .3

 למשרה האמורה. 

המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא   .4

   הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 

 סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                                                                   

 ראש המועצה                                                                                                                                              
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' אנספח   

שאלון אישי: מועמדות למכרז    

 מכרז מס' __________________    לתפקיד:_____________________ 

 יש לצרף קורות חיים/מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף שפורסמו במכרז 

 אין חובה למלא במקומות המסומנים בכוכבית )*( פרטים אישיים:   .1

 מס' תעודת זהות*  שם משפחה קודם*  שם פרטי  שם משפחה 

 ( EMAILדוא"ל ) מס' טלפון נוסף  מס' טלפון נייד 

 

 0, לא שולט סמן -שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן . שפות: 2

 דיבור כתיבה קריאה  שפה

    עברית

    אנגלית 

    ערבית

    אחר 

 

 כתובת למשלוח דואר: ____________________________________________________ 

 השכלה  .3

 תארים נוספים גבוהה תיכונית  יסודית פרטים

     שם המוסד

שם היישוב של  
 המוסד

    

     מס' שנות לימוד

     שנת סיום

     המקצוע העיקרי 

     התואר/התעודה
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 . קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז 4

 תעודת גמר מסגרת לימודים  תקופת העבודה  שם הקורס/השתלמות 

 - עד -מ

    

    

 

 . ניסיון תעסוקתי רלוונטי5

שם 

 הקורס/השתלמות

הסיבה להפסקת   דרגה* תפקיד תקופת העבודה 

 - עד -מ העבודה

     

     

 

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה,  . קרובי משפחה שעובדים ברשות: 6

דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה לרבות חורג או מאומץ )אם יש יותר משני קרובי  

 משפחה שעובדים ברשות, יש לציין זאת בדף נפרד( 

 תפקיד יחידה  יחס קרבה  מספר זהות פרטישם  שם משפחה 

      

      

 

 . שמות ממליצים* 7

 מס' טלפון  כתובת תפקיד/מקצוע שם פרטי שם משפחה 

     

     

 

 . שונות )כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה(:8

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ____________________________________________ 
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כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה.    ,מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין  הרשות
 אחת הקבוצות הבאות  םאם את/ה נמנים ע

 
 במקום המתאים:   Xסמנ/י 

 ו באתיופיה. נ אני או אחד מהורי נולד _________________ 
  

 
עם  _________________  אנשים  של  תעסוקה  והגברת  לעידוד  ההרחבה  בצו  כמשמעו  מגבלות  עם  אדם   אני 

 מוגבלות.
 
 

 אם כן, אנא פרט איזה התאמות נגישות נדרשות לצורך מילוי תפקידך  
 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 __ ___________________טעם אחר, פרט/י ______ _______ 
 

 אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ״ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים. 

 

   _______________ תאריך 

 

  ______________ חתימה 

 
 מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז 
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 ' נספח ב
 ( 3)סעיף   יועצת לקידום מעמד האישה  – 3/2020 חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
-ice2020/he/file_notice_not-03-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/notice

2020.pdf-03 
 

 

 'גנספח 
 2000  –חוק הרשויות המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה(, תש"ס 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_151.htm 
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