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, מכריזה המועצה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 40בהתאם לסעיף 
 המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 עו"ס משטרהלתפקיד   06/2019 חיצונימכרז 

    התכנית הלאומית למניעת אלימות ופשיעה  היחידה:

 עו"ס משטרה תיאור המשרה

דירוג ודרגת 
 המשרה

 ח -דירוג עו"סים  י 

 משרה  100% היקף העסקה

 מנהלית למתאמת התכנית הלאומית למניעת אלימות ופשיעה. - כפיפות

 למנהל המחלקה לשירותים חברתייםמקצועית  -

ייזום וקידום מודלים להגברת הפיקוח החברתי הלא פורמאלי וקידום היכולת  תיאור תפקיד:
הקהילתית להתמודד עם תופעות אלימות, פשיעה והתנהגות אנטי חברתית 

 באמצעות .

 תמיכה ועידוד תהליכים בהם תושבים לוקחים חלק באחריות ובמאמץ לשינוי -

 התנהגות אנטי חברתית.קידום יצירתן וביסוסן של נורמות חברתיות השוללות  -

 .איתור צרכים והקמת תשתיות קהילתיות -

ליווי והכוונה של מיזמים קהילתיים המובלים ומבוצעים על ידי מתנדבים  -
 .    ופעילים

תמיכה בשירותי הטיפול הפורמאליים בקהילה באמצעות חיזוק מנגנונים  -
 . קהילתיים המעודדים דיווח ותמיכה בקורבנות 

 הכשרה וליווי של מתנדבים התומכים בקורבנות אלימות. גיוס, בניית תכנית -
גיוס והכשרה וליווי של מעסיקים הקולטים למקוות עבודה מכורים נקיים  -

 ואסירים משוחררים
הבנייה וחיזוק יוזמות באמצעותן מנהיגות קהילתית נרתמת למען מאבק בתופעת  -

 .אלימות ופשיעה ותמיכה בקורבנות
עניין הרלוונטיים לקידום יוזמות של תושבים, מקרב איתור וגיוס שותפים ובעלי  -

 .  הרשות המקומית, המשטרה וגורמים נוספים בקהילה ומחוץ לה

 

 תנאי סף:

 : השכלה

 .תואר בעבודה סוציאלית -תואר ראשון חובה -
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.  -
 יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים. -
 ובע"פ.כושר ביטוי גבוה בכתב  -
 שליטה בשפה העברית, ביישומי המחשב והאינטרנט. -
 גמישות בשעות העבודה, עבודה בשעות אחה"צ ע"פ צורך. -

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה

ara.muni.il-http://www.arara/אמאל יונס עובדת גב'  (, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי
 .14:00, בשעה 08/07/2019 שנימיום , עד ולא יאוחר  משאבי אנוש

                                                                                                            
 

 בכבוד,                                                                                                          
 עו"ד מודר יונס                                                                                                                             

 הראש המועצ                                                                                                                              


