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 ''דרך חדשה'' - ליוצאי אתיופיה קהילה ת/רכזתיאור המשרה: 
 

 : תיאור התפקיד
ברשות  ם תכנית "דרך חדשה" ועל הובלת התהליכים והפעולות השונות הנגזרות מייש  אחריות •

   .לביטחון קהילתיהעירונית 
הרכז יזום, יארגן,  קידום יוזמות קהילתיות הממוקדות במניעה ובעבודה עם הכוחות בשטח.   •

 .יפעיל וילווה את התכניות והפעולות השונות הנכללות בתכנית העבודה
, כגון  גיוס תושבים להשתתפות בפעולות השונות הנכללות בתכנית העבודהעבודה עם הקהילה ו  •

מניעה  להורים, תכניות    הכשרת אנשי מקצוע, סדנאות הדרכהערבי קהילה,  ו  הסברהפעולות  
 פעילויות פנאי קהילתיות ועוד. נוער, ילדים ובקרב 

פעולות   • וארגון  סמים הסברה  ומניעה  ייזום  אלימות,  על  בדגש  סיכוניות  התנהגויות  סביב 
 ואלכוהול. 

 פעילים ומנהיגים פורמליים ובלתי פורמליים בקהילה. גיוס, ליווי והנעה של מתנדבים, הורים,   •

והובלת   • ותחושת  תוכנית מניעה קהילתית  תהליכי עבודה קהילתית לשיפור הביטחון האישי 
 במרחב הקהילתי. הביטחון 

 וועדות היגוי עירוניות רלוונטיות.ב  השתתפות •

 ארציות ומקומיות.  ,והכשרות מקצועיות  השתתפות בהדרכות •
 

 : התפקידדרישות 
 מדעי החברה/חינוך/קרימינולוגיה או עבודה סוציאלית. עדיפות ל –תואר ראשון  •

 . תניסיון בעבודה קהילתי •
 פעילים ומתנדבים.  ה שלוהנע  היכולת הובל  •
 .תשפה אמהרית/טיגרישליטה ב •

   .עברית ברמת שפת אם •
 ידע בהפעלת מחשב.  •
 

 : דרישות נוספות

 עבודת שטח.  •

 . יכולת ניידות •
 . לא שגרתיותעבודה בשעות  •

 זמינות לעבודה עם תושבים ופעילים.  •
 , יחסי אנוש טובים, יצירתיות, יכולת ארגון ותכנון, כושר הבעה בע"פ ובכתב. אמינות •
 

  :כפיפות
 לביטחון קהילתי  העירונית   הרשותמקצועית: מנהל   •

 בחברת כיוונים  מנהלית: מנהלת אסטרטגית  •
 
 : היקף

 בסיס שכר שעתי עבודה על 
 

 : הערות
 משרד לביטחון הפנים. הבכפוף לתקציב מאושר מ ,העסקה היא לתקופת התכניתה .1
 הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.  .2
 הצגת אישור היעדר עבירות מין.   שתידר 18לגברים מעל גיל  .3
המעידים על דרישות החובה וההשכלה    קורות חיים, בצירוף המלצות, אישורי העסקה ותעודות .4

 .בציון כותרת המשרה cv.hr@kivunim7.co.ilהרשומים לעיל, ניתן להגיש לכתובת דוא"ל  
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