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 19/2020מכרז פנימי/פומבי 

 מרכז הנושא -עו"ס שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות 

 חברתייםבאגף לשירותים 
 תיאור השירות:

השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות הינו שירות קהילתי המספק מענים לטובת משפחות בהם ילדים  -

עם מוגבלות. השירות יפעיל סדנאות קצרות טווח, קבוצות ייעודיות/נושאיות לבני המשפחה, ינגיש ידע רלבנטי 

ההורים הפעילים, יפעיל פעילויות פנאי והפגה למשפחות, וכן לבני משפחות, יעסוק בפיתוח קבוצות המנהיגות ו

 יפתח מערך הסברה ושינוי עמדות בקרב אנשי מקצוע בקהילה הרחבה.

 תיאור תפקיד: 

 ניהול השירות בהתאם למדיניות ונהלי משרד הרווחה והשירותים החברתיים -

מיפוי כולל של שירותים ומענים קיימים,  מיפוי כולל של צרכים ומאפיינים של משפחות וילדים עם מוגבלויות וכן -

 עמותות, ארגונים וקבוצות פעילים.

 איתור משפחות לילדים עם מוגבלות להשתתפות בפעילות השירות  -

 איתור הורים לקבוצת מנהיגות יישובית, ליווים והכשרתם. -

 רתימת שותפים רלבנטיים )מתוך הרשות ומחוצה לה( לפיתוח המרכז והפעלתו. -

 וניהול של ועדות הביצוע בשיתוף המפקח המוביל  הקמה, הפעלה -

 ניהול וליווי רכז המתנדבים -

 בניית תכנית העבודה השנתית של השירות ויישומו. -

 

 דרישות תפקיד: השכלה )תנאי סף(:

 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.  -

 היכרות עם עבודת רשות מקומית. -

 חסים בין אישיים טובים.יכולת להניע ולקדם אנשים. תקשורת וי -

 יכולת עמידה בפני קהל.  -

 יכולת לניהול שותפויות עם גורמים מקצועיים, הורים, פעילים ומתנדבים. -

 יכולת ניהול והובלה ארגונית, הובלת צוות, גיוס משאבים וניהול תקציב. -

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. -

 נדרשת עבודה וקבלת קהל בשעות אחר הצהריים. -

 

 ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העבודה הקהילתית ו/או בתחום המוגבלויות.ון מקצועי: ניסי

 

 %100 היקף משרה:

 

 ו' –ח'   מתח דרגות:

 

 תקציב פעולה מותנה בהרשאה תקציבית של המשרד  – 844700110 -ס.ת

 

 ף לשירותים חברתיים או למי מטעמה.האג תלמנהל  כפיפות:

 

 :הערות

 

כן, יש לצרף קו"ח )כולל -תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמולפנייה יצורפו  -

דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד והשאלון המצורף. 

 ון בפני וועדת הבוחנים.בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדי

וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני התאמה,  -

 במסגרת הגופים העוסקים בכך.

ביום  2/2011לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   -

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש -(2011באפריל  5א' בניסן התשע"א, 

 לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.
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בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים  -

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

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו החברה  -

מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים  תהיה

 הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -

 יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים. ביותר

 

 מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

 

 :אופן הגשת המועמדות 

 

 
 

  *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' בארבעה עותקיםיש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה 1המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 

 לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס..  15:00 - 08:30ה' בין השעות  -בימים א'
 יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.

 12:00  –בשעה   10.2.2020  מועד אחרון להגשת מועמדות

 

http://www.modiin.muni.il/

