
 
 

 

 01ק//2019מכרז 
 בני שמעון דרוש/ה קרןל
 תחום בטחון קהילתי ת/רכז

 
  :אור התפקידית

יישום כלל הפעולות והתכניות של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי  ברשות המקומית, מוביל  מנהל
ות עם תופעות אלימות, ומתאם את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודד

ארגון, תיאום וריכוז של פעולות הרשות עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. 
   המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגברת היכולת של היישוב למנוע ולהתמודד עם בעיות אלה. 

 

 : חריותתחומי א

 תמונת הפשיעה, האלימות וצריכת הסמים והאלכוהול ביישוב. עלמיפוי ואיסוף נתונים  .1

עבריינות, התנהגות אנטי  אלימות,תופעות תכנון והפעלת תכנית עבודה שנתית המכוננת למניעת  .2

עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופעילים, ופיתוח . אלכוהולבסמים וושימוש ב חברתית

של מגוון ערוצים להשתתפות תושבים במאמץ למניעה, לתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי 

 שיקום בקהילה.

 לביטחון הפנים. ובמשרד  הלאומית לביטחון קהילתירשות באחריות לקיום הפעולות  .3

 מעקב בקרה ופיקוח אחר יישום תכנית העבודה. .4

תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופעילים, ופיתוח של מגוון ערוצים  זאת,  .5

 להשתתפות תושבים במאמץ למניעה, לתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי שיקום בקהילה.

 העוסקים בתחום.קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים והארגונים  .6

תכנון תכנית העבודה היישובית בתחומי ההכשרה וההדרכה, ארגון והפעלה ובקרה על אחריות ל .7

כלל הפעולות הנגזרות מתכנית הכשרה בהתאם להנחיות מנהל המחוז ומערך הכשרות של מטה 

 הלאומית לביטחון קהילתי. הרשות

  .צין היחידה במערך האכיפה העירוניסיוע למנהל וק .8

גורמים הרלוונטיים בקהילה וברשות המקומית וכינוס ועדת בין הל ההמשטר ביןקידום שותפויות  .9

 האכיפה.

תכנית המניעה הפועלות ברשויות ניהול מערך ההתנדבות של השירות הלאומי/אזרחי ב .10

 המקומיות במסגרת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי. 

 למאבק בסמים.  המקומיתועדה והוינוס וריכוז הוועדה המקומית למיגור אלימות ברשות כ .11

  המוקצה ליישום התכניות ברשות המקומיתתכנון וניהול התקציב  .12

, סיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים ביישוב .13

 .ובאלכוהול בתחומי האלימות והשימוש בסמים

על יישום והתקדמות התוכנית לביטחון הפנים דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד   .14

 והניצול התקציבי.

 



 
 

 

  : השכלה
לקרימינולוגיה/עבודה סוציאלית/מדעי  בעל תואר אקדמי, רצוי במדעי החברה/ מדעי ההתנהגות/ עדיפות

התנהגות / סוציולוגיה / מדעי המדינה, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל 
 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 
 

 :ניהולי/ניסיון מקצועי
 שנים לפחות. 4ניסיון בהובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית, עדיפות לניסיון של 

 ית.ניסיון ניהולי של שנה לפחות בניהול ו / או ריכוז שני עובדים לפחות במערכת רב תחומ

 
 

 כישורים אישיים: 
 יחסי אנוש טובים, כושר ארגון וניהול, יכולת הנעה וניהול פרוייקטים.

  , הכרות עם תוכנות האופיס, אינטרנט.ידע בעבודה עם מחשב
 

 פרטים נוספים:

  100%–היקף משרה 

 מיידית-תחילת עבודה

 כפיפות ארגונית : מנהל מחלקת ישובים.

 

 יתרון לתושבי המועצה.

 

 ר רישום עבירות מיןהעדאישור , עדר עבר פליליהנדרש אישור 
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 נא לצרף לפניה עותק של תעודות אקדמאיות, אישורים לניסיון מקצועי והמלצות.
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