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 עיריית יהוד מונוסון  ת / דובר   -  2202/98מס'    ומבי פ מכרז  

 
פתיחת  על    מונוסון -יהודעיריית    , מכריזה בזה1979  -  לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם  3בהתאם לסעיף  

 . בעירייה ת/שרת דוברמכרז למ
 

  ת/דובר המשרה  
 משכר מנכ"ל  70%בכירים   דירוג 
 5רמה  דרגה 

 100% היקף משרה 
 

אור  תי 
 התפקיד 

 ר. ייצוג הרשות ויחידותיה בפני התקשורת, התושבים וכלל הציבו 

  :עיקרי התפקיד

 הובלת מערך התקשורת ברשות 

 פרסום והעלאת מידע מקומי,  מיתוג,  בנושאי דוברות, יחסי ציבור, שיווק,  ויישומה  התוויית מדיניות  

 .באמצעי התקשורת השונים 

 .תקשורתבנושאי  ת, ליחידותיה השונות ולמוסדותיהיהמקומ הרשות להנהלת ליווי מקצועי

 ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת ותיאום התגובות אל מול גורמי המקצוע. 

 תיאום והעברת מידע בין בעלי תפקידים ברשות המקומית לאמצעי התקשורת. 

 בדיקת אמתותם ומהימנותם של המסרים היוצאים מהרשות.

בנוגע  הודעוהכנת   לעיתונות  ולפעית  נדרש  יולולפעולות  ואשר  המקומית  הרשות  ע"י  שמבוצעות  ת 

 לגביהן יידוע של אמצעי התקשורת.

 תפעול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים. 

 שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות כלפי חוץ.

 .ות, אל מול ספקים חיצוניים בתחום הדוברותלפעול ת מחירניהול מכרזים וקבלת הצעו

: תפקידו של דובר רשות מקומית, כעובד ציבור, הוא להיות דוברה של הרשות כולה, ולכן הוא  הערה

מנוע מלהעביר תגובה או עמדה פוליטית באשר היא, גם אם נתבקש לכך ע"י ראש הרשות או כל גורם 

 ( .121//8אחר בה )חוזר מנכ"ל 

 

 של פעילויות ואירועים ברשות   ברור פרסום וד 

 . עירוניים ואירועיםהעירייה   לקידום ושיווק של פעילויות ושבועית הכנת תכנית עבודה שנתית 

מודעות פרסום  הרשות:  של  הפעילות  לתחומי  הקשורים  בנושאים  שיווק  מערכי    מאמרים   ,הכנת 

 .וכתבות

עלונים, מנשרים     :י תקשורת שיווקיתתפעול מערך הפצת המידע לתושבים ברשות, לרבות הפקת חומר

 .והודעות לתושבים

ל המקומית  ברשות  הנערכים  אירועים  השונים,תיעוד  התקשורת  באמצעי  הפצתם  ובאתר   צורך 

 .האינטרנט של הרשות

 . ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם הרשות המקומית

 .ובהתאם לצורך אים תקופתיותום כנסי מידע וסיורי שטח לעיתונאים, וקיום מסיבות עיתונקי

 

 תפקיד בחירום:  מנהל מכלול מידע לציבור.
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 השכלה ודרישות מקצועיות   תנאי סף  

 

גבוהה,   • להשכלה  המועצה  ידי  על  המוכר  במוסד  שנרכש  אקדמי  תואר  הכרה    אובעל  שקיבל 

אקדמי תארים  להערכת  לארץמהמחלקה  בחוץ  לסעיף    או   ,ים  בהתאם  רשום  טכנאי  או    39הנדסאי 

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"(   או,   - 2012 "גלחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל,    אולפי אישור הרבנות הראשית לישראל  

וש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות  ומעבר של  21שש שנים לפחות אחרי גיל  

 .)שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)הראשית לישראל 

 : מקצועי דרישות ניסיון  
 

שנים לפחות, שנרכש    3ניסיון מקצועי של    -  לעיל   עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר 
  .דמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאותהשנים האחרונות שק 5במהלך 

השנים האחרונות שקדמו   5שנרכש במהלך  ,  שנים לפחות  4ניסיון מקצועי של    -  עבור הנדסאי רשום
  .לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות

רשום  טכנאי  של    -  עבור  מקצועי  במהל ,לפחות  שנים  5ניסיון  שקדמו    5ך  שנרכש  האחרונות  השנים 
   .לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות

 

 מאפייני עשייה ייחודיים  
 

 עבודה בשעות לא שגרתיות.

 ע"פ. ובבכתב  רהיטות

 . ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה

 .  הצגה בפני קהל

 עם לחצים.והתמודדות  יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות

 . כושר ניהול משא ומתן

 
 למנכ"ל העירייה  כפיפות 

 

למשרה  .1 כללי  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד  את  להאריך  זכותה  על  שומרת  מונוסון  יהוד  עיריית 

 . רההאמו

מועמדים   .2 של  הצעות  הבחינה  ועדת  בפני  לדיון  להביא  ולא  לטפל  שלא  רשאית  תהא  העירייה 

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

עיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת  .3

 .האו שלב את הליכיו של מכרז ז

מובהר כי בהתאם להנחיות משרד הפנים: רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף לתפקיד, שהגישו את  .4

 לתנאי הסף מועמדותם תיבחן. כל האסמכתאות הנדרשות בהתאם 

 ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי מכרז זה.  .5

 בהליכי הקבלה לעבודה.מובהר כי מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות  .6

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם   .7
 .י הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדיםדבעו בקרב
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 מלצות. וה ת/קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד בצירוף מועמדות יש להגיש . 1 הערות 

פס דיגיטלי )קישורית מצורפת לפרסום המכרז( בעמוד מכרזי  והגשת מועמדות תתבצע באמצעות ט.  2

 . 12:00בשעה    7/12/2022  :מועד אחרון להגשת מועמדות רוני. העיכ"א שבאתר האינטרנט 

המועמד  מועמדות  בקשות.  3 כישורי  על  המעידות  והתעודות  המסמכים  כל  ללא  לא    ,ת/שתגענה 

 תובאנה לדיון. 

א' לפקודות העיריות, שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא    174בהתאם להוראות סעיף  .  4

שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור, יכול    כי ככל   ת, /בזה לידיעת המועמדים

 והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. 

 
 קבה. כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נ               

 


