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 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול
 

 נתוני המשרה

 סוג המשרה

 התפקיד אינו מאוזכר בחקיקה

 תאריך עדכון:

8/8/2019 

 תיאור התפקיד

 ייעוד:

מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות 

 הפעולות הנדרשותמוביל ומתאם את ברשות המקומית,  למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

עבריינות, התנהגות אנטי  אלימות,תופעות יישובית להתמודדות עם התשתית הלבנייה ולביסוס 

הרשות באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות . לרבות, אלכוהולבסמים וושימוש ב חברתית

 לצורך הגשמת תכליות התכניות. המקומית והקהילה הנדרשות

 תחומי אחריות:

מיפוי ואיסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית על תחושת הביטחון של התושב ועל  .1

 תמונת הפשיעה, האלימות וצריכת הסמים והאלכוהול ביישוב.

ולמאבק  אלימותמניעת יישום התכניות השונות לת לות עבודה שנתיותכנון והפעלת תכני .2

המופעלות ברשות המקומית, על כל רכיביהן, בהתאם  אלכוהולבסמים ושימוש בב

 .למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהוללהנחיות הרשות 

ערכה של תכניות ופעולות ברשות האחריות לקיום הפעולות הנגזרות ממערך המדידה וה .3

ובמשרד  ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהולהמקומית אל מול גורמי המקצוע 

 לביטחון הפנים. 

 בקרה ופיקוח אחר יישום תכנית העבודה. ,מעקב .4

 עבריינות, התנהגות אנטי חברתית אלימות,תופעות רתימת הקהילה להתמודדות עם  .5

תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים  ת,. זאאלכוהולבסמים וושימוש ב

לתמיכה ו להשתתפות תושבים במאמץ למניעה אפשרויותופעילים ופיתוח מגוון 

 בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי שיקום בקהילה.

 פיתוח תשתיות ארגוניות ומקצועיות ברשות המקומית. .6

 העוסקים בתחום.קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים והארגונים  .7

תכנון תכנית עבודה היישובית בתחומי ההכשרה וההדרכה ובקרה על כלל אחריות ל .8

הפעולות הנגזרות מתכנית ההכשרה בהתאם להנחיות מנהל המחוז ומערך הכשרות של 

 הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.מטה 

הדרישה המבצעית מול הכולל גיבוש  המערך הטכנולוגי ביישוב הובלה, תפעול ותכלול של .9

מפקד תחנת המשטרה הנוגעת למיקום הצבת המצלמות בשטח ותיאום מול גורמי הרשות 

 הרלוונטיים וגורמי חוץ .
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ביסוס השותפות עם תחנת המשטרה היישובית בבניית תכניות עבודה המכוונות ליעדים  .10

ברשות גורמים הרלוונטיים בקהילה ובין הל ההמשטר ביןמשותפים, קידום שותפויות 

 המקומית וכינוס ועדת האכיפה.

תכניות המניעה של בהמתנדבים השירות הלאומי/אזרחי סיוע בניהול מערך מתנדבי  .11

עם בתיאום המופעלות ברשות המקומית,  הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

לרבות איתור מקומות התנדבות  ,הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

 , השמה וליווי של מתנדבים.ותיית הכשרפוטנציאליים, בנ

עם אנשי המקצוע בתחום ברשות  התכניות, בתיאוםהסברה ושיווק ביצוע פעולות  .12

 .הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהולבמקומית ובהתאם להנחיות דוברות 

בנגע למאבק  המקומיתועדה והוכינוס וריכוז הוועדה המקומית למיגור אלימות ברשות  .13

. הקמה וריכוז הפעולה של וועדות נוספות וצוותי פעולה, בהתאם המסוכנים סמיםה

לצרכים המשתנים ביישוב. השתתפות בוועדות ובפורומים יישוביים הרלוונטיים לתחומי 

 הפעילות של הרשות.

יצירה וביסוס של רצף מניעה, טיפול ושיקום של המעורבים ביצוע פעולות לקידום  .14

 .ברשות המקומית בשימוש בסמים ובאלכוהול

סיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים  .15

 ., בתחומי האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהולביישוב

על יישום והתקדמות לביטחון הפנים דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד   .16

 .שרד בנושא, בהתאם לנהלים ולהנחיות המהתוכנית והניצול התקציבי

 כפיפות:

 .הרשות המקומית כפיפות מנהלתית למנכ"ל

למאבק באלימות, בסמים  במשרד לביטחון הפנים וברשותכפיפות מקצועית לגורמי המקצוע 

 .ובאלכוהול

 תנאים מקדימים למינוי

 השכלה: והשכלה: ידע

 ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל

 הכרה שקיבל או, גבוהה להשכלה המועצה

 בחוץ אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה

 .לארץ

יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או 

מדעי  ,מדעי החברהיותר מהתחומים הבאים: 

 ,וציאליתסעבודה , קרימינולוגיה ,ההתנהגות

 .מדעי המדינה ,סוציולוגיה

 או

 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

המוסמכים, לחוק ההנדסאים והטכנאים 

 .2012-התשע"ג
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 או

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי 

 אישור הרבנות הראשית לישראל

 או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה 

ומעבר  18או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות 

שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים 

הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור משלוש 

 והיתר(.

 בהתאם לצורך. שפות:

 , אינטרנט.OFFICE -היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב:

ניסיון 

  מקצועי

 ת ניסיון עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנ 

 פרויקטים הובלתבאחד או יותר מהתחומים הבאים:  אחת לפחות

או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון  חברתיים חינוכיים

 שנות ניסיון ויותר. 4מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 

 .עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל 

 שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל עבור טכנאי רשום: שלוש. 

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

 ישירה.

דרישות 

 :נוספות

 פלילי עבר העדר .1
 .מין עבירות רישום העדר .2
 תושב היישוב או מתגורר בסמוך.למקום מגורים: עדיפות  .3
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 באלימות למאבק יישובי מנהללתפקיד  מכרז פנימי/פומבי -נספח א' 

  ואלכוהול סמים

 מינהל כללי היחידה:

  ואלכוהול סמים באלימות למאבק יישובי מנהל תואר המשרה:

  :ודירוגה המשרה דרגת

  :העסקה היקף

 פנימי/פומבי סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים 

 למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהולובאלכוהול של הרשות 

לבנייה  הפעולות הנדרשותמוביל ומתאם את ברשות המקומית, 

 אלימות,תופעות יישובית להתמודדות עם התשתית הולביסוס 

. אלכוהולבסמים וושימוש ב עבריינות, התנהגות אנטי חברתית

הרשות המקומית באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות לרבות, 

 ת.לצורך הגשמת תכליות התכניו והקהילה הנדרשות

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

 להשכלה המועצה ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל

 אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל או, גבוהה

 .לארץ בחוץ

יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים 

עבודה , קרימינולוגיה, מדעי ההתנהגות ,מדעי החברההבאים: 

 .מדעי המדינה ,סוציולוגיה ,וציאליתס

 או

לחוק ההנדסאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 .2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג

 או

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

 לישראל

 או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול  18אחרי גיל לפחות 

הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש 

  הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 :דרישות ניסיון

  –ניסיון מקצועי 

  :עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל

באחד או יותר מהתחומים  אחת לפחות ת ניסיון שנ
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או בעבודה  חברתיים חינוכיים פרויקטים הובלתהבאים: 

קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים 

 שנות ניסיון ויותר. 4שלעיל בעלי 

  עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור

 לעיל.

  עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור

 לעיל.

  -ניסיון ניהולי 

ניסיון ניהולי של שני עובדים לפחות בניהול ו/או אחת שנה 

 מקצועיים בכפיפות ישירה.

 דרישות נוספות

 , אינטרנט.OFFICE -היכרות עם תוכנות ה

 פלילי עבר העדר

 .מין עבירות רישום העדר

יכות לרשות תושב היישוב או מתגורר בסמלמקום מגורים: עדיפות 

 .המקומית

 כפיפות:

הרשות  או למנכ"להמקומית כפיפות מנהלתית לראש הרשות 

 .המקומית

במשרד לביטחון הפנים וברשות כפיפות מקצועית לגורמי המקצוע 

 למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.

 מינהלה:

 מועד פרסום המכרז: _________

 בקשות למכרז יש להגיש עד יום:________

להשיג במשרדי הרשות המקומית טפסים להגשת הבקשות אפשר 

 בכתובת:__________________

_______________, : איש הקשר לעניין מכרז זה

 טלפון:________________

 

 

 

 

 

 .נשים כאחדלהמכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ו הבהרה מגדרית:

 ראש הרשות - על החתום

             __________ 
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 1הדין הקייםהוראות –נספח ב' 

 ל"מנכ חוזרי

  'תואר אקדמי למשרות ניהול.4/2011חוזר מנכ"ל מס . 

  קובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי התפקידים בשלטון  –פרסום חדש  .1/2014חוזר מנכ"ל

 המקומי.

  במכרזי כח אדם  2012-החלת חוק ההנדסאים המוסמכים, התשע"ג .1/2014חוזר מנכ"ל

 ברשויות המקומיות.

  הכרה בהשכלה תורנית כמקבילה לתואר אקדמי.5/2016חוזר מנכ"ל . 

  1220-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 38החלת סעיף  .7/2016חוזר מנכ"ל 

 .1/2014הבהרה לחוזר מנכ"ל  –במרכזי כוח אדם ברשויות המקומיות 

 

 

                                                           
 ידי על אם בין, תפקיד לאותו ביחס המתפרסמות נוספות הנחיות מחליף שאינו, עזר כלי מהווה זה נספח כי יובהר 1

 הרלוונטי או כל גוף מקצועי רלוונטי אחר. המקצועי המשרד ידי על אם ובין הפנים משרד

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/20114_2.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/01-01-2014.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/01-01-2014.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/20114_3.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/perek1-072016.pdf

