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 מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול 5748מכרז פומבי מס' 

 
  משרה %100 שיעור המשרה:

 

            .38-36ט / מח"ר  –/ עובדים סוציאליים י"א  8-6מנהלי   דרגת המשרה ודירוגה:

 

 .מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול תואר המשרה:

 

 תיאור תפקיד: 

ניהול יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים 

אום של הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות ובאלכוהול ברשות המקומית, הובלה ותי

לרבות, באמצעות ארגון, תיאום  עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול.

חון וריכוז פעולות הרשות המקומית הקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות, סיוע לממונה חירום ביט

ברשות המקומית בהתארגנות ובהתמודדות עם מצבי חירום, באמצעות פעולות כמו הנגשת חומרי הסברה לקהילה, 

שמירה על רצף הקשרים עם קהלי יעד של תכניות הרשות, סיוע בחיבורים בין המשטרה וגורמי החירום והסיוע 

 –ריכוז  ובטחון ברשות המקומית.י חירום לקהילה, והפעלת מערך מתנדבים ותיאום ממשקי עבודה מול ממונה שירות

 ור, חופש המידע, אחריות על מצלמות פנים ועוד.בהפעלת מרכז גישור, הנגשת מבני צי

 

 תנאי סף:

 -השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 

לארץ. יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החברה,  תארים אקדמיים בחוץ

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

 או

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

 או

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

 או

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

מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור 

 והיתר(.

 :ות ניסיוןדריש

 -ניסיון מקצועי

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

הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 

 שנות ניסיון ויותר. 4

 עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

 עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

 

 

 



  
 

 

 

 -ניסיון ניהולי

 שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

 

 :דרישות נוספות

 .היכרות עם תוכנות האופיס ואינטרנט 

 .העדר עבר פלילי 

 .העדר רישום עבירות מין 

 

 מקום מגורים: עדיפות לתושב היישוב או מתגורר בסמיכות לרשות המקומית.

 
קו"ח, צילום ת"ז, תעודות ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף כנדרש יש להגיש לאוראל גנון, רכזת משאבי אנוש,  

 ג, תשפ"טבש' בי, 202303.02.: , עד לתאריך el.muni.il-r.enosh@betאו במייל: 9700502-1532 בפקס:

 
 הערות:

 לא תענינה. -שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים כנדרש פניותשאינן עונות על דרישות המודעה או  פניות .1
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים  לביצוע העבודה הנדרשת תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם .2

 .1998 -עם מוגבלות ,תשנ"ח
 .בהגשת קו"ח יש לציין מוגבלות -מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה .3
ת המקומית, אם הוא עובדי הרשו תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב .4

 בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
מותנית באישור ועדת  אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה / חכ"למועמד/ת שהינו קרוב משפחה של עובד מועצה .5

 .השירות במשרד הפנים
 וות דעתו של הממונה הישיר., בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חשנה אחתלתקופת ניסיון של  הינה ההעסקה .6
התאמה, במסגרת הגופים העוסקים  רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני הרשות .7

 בכך.
 מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. .8
תימסר הודעה על כך מראש  רף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה,תהיה מעוניינת ח רשותבמקרה בו ה .9

 למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
 .המשרה פונה לנשים וגברים כאחד .10

 
 

 בברכה,
 חיים מרגוליס

  מנכ"ל  המועצה
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