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 סמים ואלכוהול ,יישובי למאבק באלימותמנהל/ת  
 

יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול  ניהול   תואר המשרה
לבנייה ולביסוס התשתית היישובית  הפעולות הנדרשות של תיאום והובלה

חברתית ושימוש  אנטילהתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות 
 בסמים ובאלכוהול. לרבות, באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות הרשות

 המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליתיות התכניות.
 38-40 מח"ר  מתח דרגות

 100% היקף משרה
 תיאור התפקיד

 
 בשימוש  כנון והפעלת תכניות עבודה שנתיות למניעת אלימות ולמאבקת

 ת ברשות המקומית, על כל רכיביהןבסמים ובאלכוהול המופעלו

 מעקב, בקרה ופיקוח אחר יישום תכנית העבודה 
  רתימת הקהילה להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות

 ושימוש בסמים ובאלכוהול.  אנטי חברתית

 פיתוח אפשרויות להשתתפות , פעיליםו גיוס והכשרה של מתנדבים
בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי  במאמץ למניעה ולתמיכהתושבים 

 שיקום בקהילה
  ביצוע פעולות הסברה ושיווק התכניות, בתיאום עם אנשי המקצוע 
  הובלה, תפעול ותכלול של המערך הטכנולוגי ביישוב הכולל גיבוש

ממונה החירום וביטחון ברשות ומול מפקד תחנת  הדרישה המבצעית עם
המצלמות בשטח ותיאום מול גורמי  קום הצבתהמשטרה הנוגעת למי

 הרשות הרלוונטיים וגורמי חוץ 
  דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד לביטחון הפנים על יישום

 והתקדמות
 תאם לנהלים ולהנחיות המשרדהתוכנית והניצול התקציבי, בה 
  ביסוס השותפות יחד עם ממונה החירום וביטחון ברשות למול תחנת

 היישוביתהמשטרה 
 

 תנאי סף 
המועצה להשכלה גבוהה, או  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי השכלה

 לארץ. מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ שקיבל הכרה
יותר מהתחומים הבאים: מדעי  יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או

סוציולוגיה,  ההתנהגות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, החברה, מדעי
  מדעי המדינה

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף או 
 2012-התשע"ג המוסמכים,

אישור הרבנות הראשית  לפי ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  או
 לישראל

או בכולל, שש שנים לפחות  אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או
 שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות ומעבר 18אחרי גיל 

משלוש הבחינות יהיו בדיני  שתיים)שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 
 (והיתר שבת ודיני איסור

 ניסיון מקצועי
 

 אחת  עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון
חברתיים  לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים

מקצועי  חינוכיים או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון
 שנות ניסיון ויותר 4בתחומים שלעיל בעלי 
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 .עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל 

 עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל 
 ישירה שני עובדים מקצועיים בכפיפותשנה אחת לפחות בניהול של  ניסיון ניהולי 

 יתכפיפות מנהלתית למנכ"ל כפיפות
כפיפות מקצועית לממונה חירום וביטחון ברשות וגורמי המקצוע במשרד 

 הבט"פ וברשות הלאומית לביטחון קהילתי
 כושר הבעה בכתב ובע"פ דרישות נוספות 

 סדר וארגון
 דיוק בפרטים

 חוץיכולת עבודה עצמאית ומול גורמי 
 OFFICEשליטה בתוכנות 

 ייצוגיות ויחסי אנוש טובים
 אמינות ומהימנות אישית

 אישור על העדר עבירות מין והיעדר רישום פלילי
רביעי עד ליום  mond.muni.il-dorits@tel : המייל יש לשלוח לכתובת הגשת מועמדות 

 12:00בשעה  11/01/2023תאריך 

 מסמכים שיש לצרף

 טופס שאלון למועמד )ניתן להוריד באתר( •
 קורות חיים •
 תעודות המעידות על השכלה וניסיון •
 צילום תעודת זהות •
 

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות 

 .ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה

 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד הבהרה מגדרית

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג  הערות

הולם, ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון, וכישוריהם דומים 

 לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד 

 בברכה, 

 לין קפלן 
 המועצהראש 
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