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 כ"ט טבת, תש"פ
 2020ינואר,  26

 18/2020מכרז פנימי/פומבי 
 האגף לשירותים חברתיים -עובד/ת סוציאלי סעד לסדרי דין 

 
  :תיאור התפקיד

חוות דעת והמלצות באמצעות תסקירים לערכאות משפטיות, בסוגיות הקשורות בטובתם של קטינים במשפחות  מתן
במשבר גירושין, בעניין מינוי אפוטרופסות ותחומים נוספים מתוקף התפקיד והחוקים שבאחריותו, וכן עבודה עם בתי 

ועיות, חינוכיות וקשר עם הפיקוח במשרד משפט ובתי הדין הרבני, קשר עם גורמים בקהילה, קשר עם מסגרות מקצ
הרווחה. במסגרת התפקיד של העו"ס לשאוף ככל הניתן לסייע להורים להגיע לתכנית הורות משותפת בהסכמה 

 ולקיימה תוך חלוקת אחריות ומעורבות בכל היבטי חיי הילד.
הנחיות הממונים הישירים  ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ

 והנחיות הנהלת המועצה. 
זמינות וכוננות )טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש( למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות 

 השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
 ית הממונה.ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות בהתאם להנחי

 
 :דרישות התפקיד )תנאי סף(

 

 :השכלה

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה במשרד החינוך. -

 עדיפות. –תואר שני  -

 רישום בפנקס העו"ס -
 

 :ניסיון מקצועי

 שנים לפחות. 3ניסיון בטיפול במשפחות של  -

 יתרון. –ניסיון כעו"ס לסדרי דין  -

 יתרון. -מחלקות לשירותים חברתייםניסיון במסגרת  -
 

  דרישות נוספות:

 עדיפות לבעל/ת מינוי עו"ס לסדרי דין בתוקף  -

 יכולת עבודה מערכתית ועם צוות רב מקצועי.  -

 יכולת עבודה עם גורמים בקהילה ומחוצה לה.  -

 יכולת להתמודדות עם משפחות בקונפליקט גבוה.  -

 מנוי תקף בפועל של עו"ס לסדרי דין או לחילופים התחייבות לצאת לקורס עו"ס לסדרי דין עפ"י  -
 המלצת הפיקוח והממונים.

 יכולת ניסוח גבוהה בכתב ובע"פ.  -

 . OFFICיכולת עבודה מול מחשב והכרת תוכנות   -
 

 כישורים אישיים:

 יכולת ארגון גבוהה, יכולת התמודדות במצבי לחץ.  מקצועיות, יחסי אנוש מעולים, יכולת לצור קשר בין אישי, בעל

 ז , דרגה עו"ס-ט דרגה:

 70%:  היקף משרה

 

 ראש צוות טיפול במשפחה עפ"י חוק.: כפיפות
  

 :הערות

כן, יש לצרף -לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו -
קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של קו"ח )כולל דרכי תקשורת(, 

המועמד והשאלון המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בפני וועדת 
 הבוחנים.
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בחן במבחני וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להי -

 התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.
 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 -(2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א, 
ד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם לאיתור חשש לניגו

 להוראות הנוהל.
מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים  -

 בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.   ;ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה
לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו  -

החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך 
 עמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.מראש למו

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -
 כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.

 
 

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

 : אופן הגשת המועמדות
 

  
 * מתאים לנשים וגברים כאחד.

 

 

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

, עותקים( 3 עותקים )מקור +בארבעה יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 
, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' עם ציון מס' המכרז על גביהוזאת במעטפה סגורה 

.לא תתקבל מועמדות שתשלח  15:00 - 08:30ה' בין השעות  -, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'1תלתן 
 בדואר, דוא"ל, פקס. 

 להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.יש 

 .12:00 –בשעה  10.2.20020מועד אחרון להגשת מועמדות 
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