
 למועצה האזורית הגליל התחתון                                                
   משרה(     100%) תכנית להב"הכז ביטחון קהילתי ורל ת /דרוש/ה מנהל/ת יישובי                       

 נוספת( ף )הארכת תוק  24/2022 מכרז כ"א  פנימי/פומבי  מס'                               
 תיאור התפקיד  

 משרה(  50% -מנהל ישובי לביטחון קהילתי )עיסוק ב
   של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות המקומית.כניות והתכלל  מנהל את יישום

התשתית   ולביסוס  לבנייה  הנדרשות,  הפעולות  את  ומתאם  אלימות, מוביל  תופעות  עם  להתמודדות  היישובית 
תיאום    ארגוןמיפוי ואיסוף נתונים,  באמצעות    לרבות  ,עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול

 .הגברת היכולת התמודדות מיטבית עם מצבים אלהלצורך  ,המועצה והקהילהמטעם וריכוז פעולות 
תכנון תכנית עבודה שנתית כולל הכשרה והדרכה, ארגון ובקרה על כלל הפעולות בהתאם להנחיות מנהל המחוז  

בנית מסוגלות קהילתית ורתימתה    והרשות הלאומית לביטחון קהילתי כולל ביצוע מעקב ובקרה אחר יישומה.  
תחושת הבטחון של  דבים להעמקת  להתמודדות עם תופעות אלה, תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרת פעילים ומתנ

והתמודדות ותמיכה     סמים בישוביםההאלכוהול וצריכת    ,האלימות  על נתוני  צירת תמונת מצב עדכנית  ים. יהתושב
 בשיקום הקהילה. 

בקהילה  רלוונטיים  וגורמים  היישובית  המשטרה  תחנת  מול  ברשות   וביטחון  חירום  ממונה  עם  שותפות  ביסוס 
 הסברה ושיווק בתאום אנשי מקצוע  ובהנחיות הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול. וברשות. ביצוע פעולות 

כולל גיבוש הדרישה המבצעית  עם ממונה    -הובלה, תפעול ותכלול המערך הטכנולוגי ומרכיבי הבטחון בישובים  
 החירום והבטחון ברשות  ומפקדי תחנת המשטרה .  

ת סמים ואלכוהול במועצה, השתתפות בוועדות ופורומים וביצוע פעולות כינוס וריכוז פעילות  הועדה למניעת אלימו
ואלכוהול. סמים  באלימות  בשימוש  המעורבים  ושיקום   טיפול  לגורמים   למניעה,  דיווח  הרשות,  להנהגת  סיוע 

באמצעות הנגשת חומרי   –המקצועיים וסיוע לממונה החירום והבטחון בהתארגנות ובהתמודדות עם מצבי חירום  
 ה לקהילה, סיוע בחיבורים בין המשטרה וגורמי החירום בקהילה כולל הפעלת מתנדבים.הסבר

 
 מהיקף המשרה(  50%-ריכוז תכנית להב"ה )עיסוק ב
   , ילובם במסגרות נורמטיבית של לימודים, חברה וקהילה וש  בסיכון המוגדרים  בני נוער  איתור איסוף וריכוז מידע על  

השווים שלהם. פיתוח והפעלת מענים פרטניים וקבוצתיים ייחודיים לצרכים של בני הנוער  מבלי להפרידם מקבוצת  
 . פי צרכיו בתחום הלימודי, בתחום החברתי ובתחום הרגשי-והוריהם על ידי בניית התאמת חליפה אישית לכל נער על 

רמים המקצועיים ובפרט,  בניית והובלת תכנית עבודה שנתית ברמה היישובית והמועצתית, ליווי והנחייה של הגו
אחריות לכינוס והובלת צוותי ההגוי וכלל גורמי השותפות בתוכנית: בי"ס, ישובים, וועדים מקומיים, גורמי חינוך 

 ורווחה, מח' הנוער וקידום הנוער והובלת צוותי ההיגוי המשותפים. 
 

 . המועמד/ת(    תע"פ נתוני השכליקבע בהמשך  ) עו"ס      או חינוך ונוער/  או   /הנדסאים  או /   מח"ר   40  -38     דרגה ודירוג
 לרשות הלאומית לביטחון קהילתי )יקבע בהמשך(.   –  מקצועית  )יקבע בהמשך(.    מנכ"ל המועצהל  -ית  מנהל     כפיפות

    
 תנאי סף 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה :   השכלה
דעי החברה, מדעי  : מתחומיםבלהערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לבעלי תואר אקדמי באחד או יותר  

 קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדעי המדינה.חינוך, התנהגות, 
 . 2012-לחוק הנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39סאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף הנד  או 
אישור לימודים בתכנית מלאה    או  ,    תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראלאו   

גיל   אחרי  לפחות  שנים  שש  בכולל,  או  גבוהה  מת  18בישיבה  לפחות,  בחינות  שלוש  הבחינות ומעבר  מכלול  וך 
 שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 
 ל הגדרות התפקיד המוזכרים מעלה.תחומי הליבה שאחד או יותר מב חובה    :ניסיון מקצועי

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

 כישורים בינאישיים 
גבוהה בינאישית  ותקשורת  אנוש   ומו"מ,  יחסי  וניהול  שכנוע  כושר  אסרטיביות,  ויכולת  ,  יוזמה,   תכלול ניהול 

 .כושר ביטוי מעולה בע"פ ובכתב, משימות בסביבה רבת ממשקים
 

 דרישות נוספות 
 העדר עבר פלילי והעדר רישום עבירות מין.,  officeידע וניסיון מוכח  בתוכנות   –יישומי מחשב 

 .בסמיכות למועצהמגורים  יישובי המועצה או  ת /לתושביתרון   מקום מגורים: 
 העיסוק מחייב ניידות, ועבודה בשעות גמישות כולל שעות אחה"צ והערב. 

 
 בבוקר.  08:00שעה   18.8.2022עד    9.8.2022    מועמדות  :הגשת   מנהלה

( תעודות השכלה,   www.glt.org.ilקורות חיים, טופס "פרטי מועמד" )באתר המועצה   צירוף  מסמכי חובה:
 .  orlysh@glt.org.il  מייל לולשלוח   בתחומי התפקיד ניסיון המעידים על העסקה ממקומות קודמים  מסמכי

 
          המכרז מיועד  לנשים וגברים  כאחד.  :הערות

 יענו.  –המסמכים  כלל ובצירוף  והגדרותיו  תנאי המכרזועמידה בכלל   רק פניות מתאימות                
  משתייך/ת לאוכלוסייה זכאיתבאם מועמד/ת עם מוגבלויות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.                

  .פרטי הזכאות ו/או השתייכותבקורות החיים את לציין  מתבקש  - עובדי הרשויותמקרב ייצוג הולם ל               
                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     ראש המועצה – פלג ניצן
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