
                                  בס"ד

  07/2023מס  –חיצוני  מכרז 

 למאבק באלימות, סמים ואלכוהול /תישובי /תמנהל

 משרה  100%היקף המשרה: 

 בהתאם להשכלה )מנהלי /חינוך ונוער / הנדסאים(דירוג ודרגה: 

 .מנכ"ל העירייהלכפיפות מנהלתית: 

וגורמי המקצוע במשרד לקידום קהילתי  וביטחון ברשותלממונה חירום  :כפיפות מקצועית
 .וברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

 תיאור התפקיד:

 את יישום התוכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של  /תמנהל
 הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית.

 את הפעולות הנדרשות לבניה ולביסוס התשתית היישובית  /מתומתאם /המוביל
להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים 

 ובאלכוהול.

  תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות
 התכניות.

 ארגנות ובהתמודדות עם מצבי לממונה חירום וביטחון ברשות המקומית בהת /תמסייע
 חירום, באמצעות פעולות כמו הנגשת חומרי הסברה לקהילה.

 .שמירה על רצף הקשרים עם קהלי היעד של תוכניות הרשות 

 .סיוע בחיבורים בין המשטרה וגורמי החירום והסיוע לקהילה 

 ות הפעלת מערך מתנדבים, ותיאום ממשקי עבודה מול ממונה שירותי חירום וביטחון ברש
 המקומית.

 
 תנאי סף:

 

  השכלה: .1
מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל תואר אקדמי שנרכש במוסד ה /תבעל

יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור  .אקדמיים בחוץ לארץ הכרה מהמחלקה להערכת תארים
עבודה סוציאלית,  באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי התנהגות, 

 סוציולוגיה, מדעי המדינה. ,קרימינולוגיה
לחוק ההנדסאים והטכנאים  39בהתאם לסעיף /מה רשום /תאו טכנאי /תהנדסאיאו 

 .2012 –המוסמכים, התשע"ג 
 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל  או
 18שנים לפחות אחרי גיל  אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש או

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 
 )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

  ניסיון מקצועי: .2

 שנת ניסיון אחת לפחות באחד  תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: /תעבור בעל
 או יותר מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית.

 שנות ניסיון ויותר. 4עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 

 שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל/מהרשום /תעבור הנדסאי :. 



 שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.: /מהרשום /תעבור טכנאי 

שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים  ניסיון ניהולי: .3
 בכפיפות ישירה.

 :נוספותדרישות  .4

 בסמיכות לרשות המקומית. /תהעיר או מתגורר /תעדיפות לתושב 

 .העדר עבר פלילי והעדר רישום עבירות מין 

  האופיס, אינטרנט.היכרות עם תוכנות 
 
 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 קורות חיים. .1

   בלשונית  shean.org.il-www.bet יש להורידו מאתר העירייה –מלא טופס שאלון אישי  .2

 "מכרזים ודרושים".            

 תעודות השכלה. .3

 אישורי העסקה עם תאריכים מדויקים המעידים על ניסיון ניהולי ומקצועי כפי שנדרש במכרז.  .4

 המלצות במידה ויש. .5

 צילום רישיון נהיגה בתוקף. .6

 מילוי הטופס המצורף למכרז זה. –הסכמה לקבלת מידע פלילי  .7

  
ל "מועמד/ת העומד בדרישות התפקיד יגיש מועמדותו בצירוף המסמכים הנדרשים, לדוא

או פיזית למנהלת משאבי אנוש בבנין    shean.org.il-dosi@bet  מחלקת משאבי אנוש 

העיריה. יש לוודא טלפונית הגעת המסמכים בדואר אלקטרוני עם הגב' הדס בניסטי בטלפון 

 .04-6489466שמספרו 

 .12:00בשעה   9.2.2023 מועד אחרון להגשת מועמדות 

 במעון הערכה מיון שלח את המועמדים למבחניהעירייה תקיימת אפשרות ש .
 ומיון באבחון שמתמחה מיון במכון למבחן יוזמנו הסף בתנאי שעומדים מועמדים
 יוזמנו המיון במבחן המתאימות הדרישות ברף שעמדו מועמדים. לעבודה מועמדים

חינה. עלה מספר המועמדים שעמדו בדרישות המתאימות במבחן המיון על ב לוועדת
שמונה, יוזמנו לוועדת הבחינה שמונת המועמדים שהשיגו את התוצאות הטובות 

 ביותר. 

  מועמד עם מוגבלות או קשיי שפה זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו
 בהליכי הקבלה לעבודה ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדותו. 

 הזכאית לאוכלוסייה המשתייך למועמד עדיפות תינתן – שווים ובכישורים בנתונים 

ר המועד האמור ו/או שלא בצירוף פניה אשר תוגש לאח .המקומית ברשות הולם לייצוג

 המסמכים הנדרשים לא תידון.

 .המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד
 

 

 
 ז'קי לוי

 ראש העיר

 

http://www.bet-shean.org.il/
mailto:dosi@bet-shean.org.il


 או 11הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי סעיפים 

  2019 –לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט  12

 

נותן/ת   ___________                     מס' זהות    ____________                          אני הח"מ
 בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל 

עליי מהמרשם הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות  תמסור מידע
 חוק 

___________                         ל  (וקהח –הלן )ל– 2019 הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט המידע
                       לשם  (,המידע כאמור בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לחוק לקבל אתשם הגורם הזכאי )

 (.המידע לפי החוק מטרות מסירתפירוט _______________)

 

 מזמן לזמן לשם מעקב תקופתייובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל 

 אחר שינויים שחלו במידע הפלילי עליי.

 

הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי 
 במרשם

 הפלילי ובמרשם המשטרתי.

 

הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לשלול את קבלת הזכות 
 או

 תפקיד ואני רשאי/ת לצרף מידע על שיקומי או נסיבותיי האישיות כדי שיילקח בחשבון בעתה

 בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק.

 

 ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף

 להוראות החוק.

 

 

 __חתימה: ___________________    תאריך:

 

 

 


