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 אגף הון אנושי  

 
 , משפחה  סדרי דיןהסעד  ית לפי חוק/עו"ס  – 2022/50 'מס פומבי מכרז

   סדרי דין  -הסעדחוק לפי  ית /עו"סלמועצה המקומית עומר דרוש/ה 

 

 מיידית : זמינות המשרה     )עו"ס משפחה(  50%)עו"ס סדרי דין(   50% :היקף משרה

ובהתאם לנתוני המועמד    01/09/2022ע"פ ההסכם הקיבוצי החדש שנכנס לתוקף מיום    ת המשרה ודירוגה:דרג

 שיבחר לתפקיד.  

 .מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים : פיפותכ

 

 : תיאור התפקיד

ביצוע התפקידים של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין, בהתאם לחוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי   .1

לרבות: ביצוע חקירות, הכנת תסקירים בכתב בענייני קטינים, חולי נפש  , 1955–ונעדרים( התשט"ו  נפש

 ועוד.   ונעדרים

 הגשת חוות דעת ותסקירים לערכאות משפטיות.  .2

  התערבות סמכותית וטיפולית בחיי הפרט והמשפחה, לרבות בתופעת הגירושין ובעיות אישיות, אלימות .3

  מם של קטינים, חולי נפש ונעדרים, ביסוס הסדרי משמורת ונורמות בקשרבמשפחה, הגנה על טובתם ושלו

 שבין הורים ולבין ילדיהם. 

 מופיע/ה בדיונים של ערכאות משפטיות בהתאם לצו.  .4

 וטיפול באוכלוסיות היעד.  אגףמקיים/ת קשרים עם גורמים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי ה .5

 ת אישיות, משפחתיות . וכניושבטיפולו באמצעות הפעלת תמשפר/ת מצבן של אוכלוסיות  .6

 בצע/ת עבודתו/ת לפי תכנית עבודה, מתחיל/ה ומסיים/ת טיפולית בצורה מבוקרת. מ .7

 מנהל/ת רישום ומעקב אחר תכניות טיפוליות ומדווח/ת לממונים בכתב ובעל פה כנדרש. .8

 אם להנחיות הממונים עליו. משתתף/ת בוועדות, דיונים בבתי משפט ודיונים בן מקצועיים, בהת .9

 מפעיל/ה חוקים ותקנות רלוונטיים לצורכי הטיפול .  .10

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות בשגרה ובזמן חירום.  .11

טיפול בלקוחות במטרה לשפר תיפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה   .12

 למוסדות ושירותים רלבנטיים ע"פ השיטות המקובלות במקצוע.  

 משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות וקהילתיות.   .13

 ת ועורך ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.  מקיים קשר עם לקוחות במוסדו .14

 נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.   .15

 מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.   .16

 משתתף בוועדות ודיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.   .17

 חומי העיסוק, אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה. כל נושא אחר בת .18
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 :דרישות התפקיד

 : דרישות סף מחייבות

 :השכלה ודרישות מקצועיות 

בעל/ת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או   .1

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.  שקיבל הכרה

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.  .2

בוגר/ת קורס ובעל/ת תעודה מוכרת על ידי משרד הרווחה בתחום סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש   .3

עו"ס אשר מתחייב לצאת לקורס במועד עתידי ידוע בטווח שאינו עולה על שנתיים מיום   אוונעדרים 

 *.**  הצבת העו"ס בתקן ייעודי

 :ניסיון מקצועי

 שנים בעבודה סוציאלית.  3ניסיון של לפחות  .1

  משרד העבודה והרווחה והשירותים 159דרישות התפקיד הן בהתאם ובכפוף להוראות חוזר מנכ"ל  : הערה***

   "19.06.2019 "הנחיות מתקנות לתקני עו"סים לסדרי דין שהוקצו לרשויות המקומיות –החברתיים 

די של עו"ס מתמחה שלא יצא לקורס בטווח של שנתיים  רשות מקומית תפסיק את העסקתו בתקן הייעו

 הצבתו בתקן זה או עו"ס אשר לא עבר בהצלחה את הקורס.  מיום

 כוננות:

נדרש להיות רתוק לביתו, או לשאת מכשיר טלפון נייד מחוץ לשעות העבודה  )פקיד הסעד(    דין  י עו"ס סדר •

 הרגילות ולהיות מוכן להיענות מיד לכל קריאה הנוגעת לתחום עיסוקו.  

פתע   • עבודתו    –קריאת  לבצע  נדרש  הסעד(  )פקיד  דין  סדרי  מחוץ  עו"ס  העבודה  מביתו  שעות  למסגרת 

 הרגילות, לרבות בשעות בלתי שגרתיות. 

 : נוספות דרישות

 . OFFICE –יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה  •

 שפות: ידיעת השפה העברית, יכולת ביטוי בכתב ובע”פ.  •

היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  •

 )תנאי לקבלה לתפקיד לגברים בלבד(.  2001-תשס"א

 ניידות עצמית. , חובה –רישיון נהיגה  •

 שעות הערב. בנכונות לעבודה בשעות גמישות ו •

 לטווח ארוך  מחויבות •

 עבודה בעיתות חירום.  •

 כישורים אישיים:  

 יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה.  •
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 יכולת עבודה בצוות.  •

 יכולת להתמודד במצבי לחץ, אסרטיביות, יוזמה.  •

 תקשורת טובה ויחסי אנוש טובים.  •

 כתיבה מקצועית ברמה גבוהה ושליטה בשימושי מחשב. בעל/ת יכולת  •

 כושר הבעה בכתב ובע"פ  •

 יכולת עבודה רב מערכתית עם שירותים שונים בקהילה  •

 ת חירום.  בשעותפקוד במועצה זמינות חובה 

 

 :ערותה

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .1

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .2

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

 . ת הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדהמועמדים העומדים בדרישו .3

האחרים    מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו .4

 ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.

בדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  לפי נוהל ל .5

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל    - (  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,    2011/2

ו יידרש  אם  עניינים  ניגוד  למניעת  הסדר  ולערוך  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון  כתנאי  למלא  זאת 

 לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 

למניעת   .6 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

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

צות, תעודות, אישורים  מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המל .7

אישי לכתובת:  ושאלון  בדוא"ל  במועצה,  אנוש  הגעת    Hr@omer.muni.il למשאבי  טלפונית  לוודא  )נא 

 המסמכים לאחר המשלוח(.  

  בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. .8

 . 4629112-08ם ניתן לקבל בטלפון פרטים נוספי .9

 כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.  .10

 12:00בשעה  12/2022/13רון להגשת מועמדות הוא: המועד האח .11

 

 

 ברכה,ב
 אגף הון אנושי 
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