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 02-5-1מס'   כ"אמכרז 

 

 החלפה לחל"ד -מוגנות וביטחון קהילתי ת/רכז

 . כחצי שנה(לחופשת לידה )החלפה לתקופת  מוגנות וביטחון קהילתי ת/רכזבימים אלה אנו מחפשים 

 .0202זמינות מתחילת יולי  מלאה, משרהה

 

  תיאור התפקיד:

 מניעתי-חינוכי מענהמתן תוך  ,ת שנתית למוגנות וביטחון קהילתיתכני אחריות על תכנון, בנייה והוצאה לפועל של
 ישובים למועצה. הגורמים המועצתיים לשיתוף פעולה בין איגום ו ,לצרכים העולים מהשטח

ובכפיפות מקצועית לרשות  נוערילדים ומחלקת ול אגף קהילה וחינוך במועצהבכפיפות ארגונית ל הרכז/ת יפעלו
  .והרווחה(משרד החינוך ( ולתכנית להב"ה )משרד לביטחון פניםלביטחון קהילתי )

 

 : תחומי אחריות

 והוצאתה לפועל מניעהמוגנות ותכנון והפעלת תכנית עבודה שנתית ל 
  במשרדי הממשלהמועצה ובעבודה אל מול גורמי המקצוע 

 ופיקוח אחרי יישום תכנית העבודה בקרה, מעקב 
  מגוון ערוציםברתימת מנהיגות היישובים והקהילה להתמודדות עם תופעות סיכוניות 
 הגורמים והארגונים העוסקים בתחוםתיאום בין כלל , איגום וקידום שותפויות 

 עלת מערך הסברתי ושיווק התוכניותהפ 
 עילותורומים הרלוונטיים לתחומי פהשתתפות בוועדות ופ 

 ן וניהול התקציב ליישום התוכניותתכנו 
 בקהילה ועל תמונת הפשיעה במועצה תונים על תחושת הביטחוןמיפוי ואיסוף נ 
 ה בשת"פ מלא עם "להב תוכנית במסגרת בסיכון המוגדרים הנוער בני של חינוכיים תהליכים ועיצוב הובלה

 של המחלקה לשירותים חברתיים עו"ס להב"ה
 בסיכון נוערו מניעה, מוגנות בנושאהבלתי פורמאלי  החינוך ותיצו של הדרכהו , ייעוץהנחייה 

 ביישובים בניית סמינרים וימי עיון לצוותי החינוך הבלתי פורמאלי 
 

 :דרישות התפקיד

  ניסיון של שנתיים בעבודה קהילתית חינוכית 
 יתרון לתואר בתחומים רלוונטיים -תואר ראשון 

 יכולת לנהל, לפקח ולפתח קשרי גומלין ושת"פ עם עמיתים במוסדות וארגונים שונים 
  חינוכיות למניעת התנהגות סיכון תכניותכישורים לפיתוח 

 רגון וניהול יכולת א 
 םיחסי אנוש טובי /תבעל 
  הנחייה אישית וקבוצתיתוליווי יכולות 

 פרויקטים חינוכיים הובלה ומדידה של 
  הדרכה ועמידה מול קהלכישורי 

 
 מאפיינים נוספים:

 ונות לעבודה בשעות הערב ובחופשיםעות עבודה גמישות, נכש 
  חובה -רישיון נהיגה 

 
 rng.org.iljobs@קו"ח, תעודות והמלצות בציון שם המשרה נא לשלוח למייל 

 אלון צחור, מנהל מחלקת ילדים ונוער -050-9996777. טלפון לברורים:  10:22שעה ב  0/2/0202לא יאוחר מיום 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.


