
 
 חמישי י"ח שבט תשפ"ב  יום

 2022ינואר,  20
 0050-22סימוכין משא 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

 
 

 הארכת מועד להגשת מועמדות  – ומוגבלויות השגחה, הנוער טיפולעו"ס לפי חוק  –  01/2022 'כ"א מסמכרז 
 

 חוק הנוער טיפול והשגחה ומוגבלויות עו"ס לפי למועצה המקומית עומר דרוש/ה 
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 מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים : פיפותכ          ז'-ט': מתח דרגות          עו"ס: דרוג

 

 : תיאור התפקיד

ויישום כלים מקצועיים    התערבות מקצועית עפ"י חוק הנוער, קבלת החלטות וביצוען לטובת קטין בסיכון  .א

 להגנה על קטינים בסכנה או סיכון. 

 יכולת העצמה והקניית כלים להתמודדות עצמאית.  .ב

 , אבחון והערכת מצב הסיכון ופעילות בהתאם. קבלת דיווחים ובדיקתם .ג

 דיווח על חשד להתעללות בקטין למשטרה או לוועדת פטור עפ"י חוק העונשין )חסר ישע(. .ד

 יכולת ארגונית טובה ושת"פ עם גורמים בקהילה. ו  בעבודת צוותיכולת טובה  .ה

 התערבות במשפחות לפי חוק הנוער, במטרה להגן על קטינים ולהבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה.  .ו

טיפול, סיוע ותמיכה בפונים ברשות המקומית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י   .ז

יייעוץ טיפול  ושירותים  ,  למוסדות  והפנייה  עקיף  המקובלות  םרלוונטיישיר,  המיומנויות  השיטות  עפ"י   ,

 במקצוע.  

קשר שוטף עם עו"סים באגף, גורמי חינוך, בריאות וכו' לאיתור מוקדם של ילדים או נוער בסיכון ולפעילות   .ח

 הסברה.  

 ייצוג טובת הקטין בבית המשפט, ייזום וניהול הליכים משפטיים.   .ט

 צו חרום במצבים של סכנה מיידית.  הוצאת  .י

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות בשגרה ובזמן חירום.  .יא

 מתן שירות סוציאלי פרטני וקבוצתי לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם .  .יב

 קיום קשר עם משרד הרווחה וארגונים רלוונטיים לצורך מענה לאוכלוסייה  . יג

 התערבות קצרת מועד בשעת משבר . .יד

 ליחידים ומשפחות במיצוי זכויות . סיוע   .טו

ברמה   .טז מיוחדים  צרכים  לבעלי  מותאמים  מענים  פיתוח  עם  יצירתיות  קהילתיים  שירותים  בפיתוח  סיוע 

 הקהילתית  . 

 בניית תוכניות התערבות ממוקדות , רישום ומעקב אחר תוכניות הטיפוליות מטרות ויעדים .  .יז

 . ם צרכים מיוחדיםמתן תמיכה רגשית וליווי משפחות לילדים בגירים ע . יח

 



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

 :דרישות התפקיד

 : דרישות סף מחייבות .1

 :ודרישות מקצועיות  השכלה

בעל/ת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל   .א

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.   מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ הכרה

 . הסוציאלייםרישום בפנקס העובדים   .ב

 עדיפות תינתן למי שסיים הכשרה לחוק הנוער.   .ג

 יכולת עבודה בשיתוף פעולה עם עובדים ושירותים במחלקה ומחוצה לה.  .ד

 רצוי ניסיון בעבודה ברשות מוניציפלית.  .ה

 יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות וכן יכולת עמידה בלוחות זמנים.  .ו

 אישית טובה מוכוונות לשירות.   תקשורת בין .ז

 :ניסיון מקצועי

 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.  3ניסיון של  .א

ו/או   .ב ו/או משפחות בסיכון  נוער  ובני  ילדים  בתחום עבודה סוציאלית עם  ניסיון  תינתן עדיפות לבעלי 

 משפחתית מרחבית בלשכות רווחה ו/או במחלקה לשירותים חברתיים.  

 : דרישות נוספות .2

 . עברית ואנגלית ברמה גבוהה – שפות

 . office-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב 

פלילי  במוסדות    –  רישום  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  לחוק  בהתאם  מין,  בעבירות  הרשעה  היעדר 

 . 2001  –תשס"א  מסוימים,

 ת חירום.  בשעותפקוד במועצה זמינות חובה 

 הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.  יםרצוי

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.  

 יכולת עבודה עם קהל ויחסי אנוש מעולים. 

 

 :הערות

 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.   .1

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .2

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .3

 הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  במידה ו 

 מועמד/ת שימצאו מתאימים למשרה ו/או ימצאו עומדים בתנאי הסף, אפשר שיידרשו לעבור מבחן התאמה.  .4

למניעת   .5 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

 .  2001  - העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים   .6

ללשכת   לכתובת: ושאלון אישי  לוודא הגעת המסמכים    Hr@omer.muni.il מנכ"ל המועצה, בדוא"ל  )נא 

 לאחר המשלוח(. 

 בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. .7

 . 08-6291200פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .8

 . 2022/02/02 ועמדות הוא:המועד האחרון להגשת מ .9
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 דנית אוחנה 
 רכזת משאבי אנוש 
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